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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  1) ความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย  2) การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย  3) การรับรู้
ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย  4) ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรกบัความตอ้งการขอ้มูล ลกัษณะทางประชากรกบัการแสวงหาขอ้มูล และลกัษณะทาง
ประชากรกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย  5) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูล และการแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย   

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ  ใชว้ธีิการวิจยัแบบส ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งคือผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีใช้บริการเท่ียวบินสายการบินไทยสมายล์จ  านวน 400 คน  การเลือกตวัอย่างใช้วิธีสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) สถิติทดสอบ F-test หรือค่าสถิติทดสอบ LSD และวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient             

ผลการวิจยัพบว่า  1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมในระดบัมาก โดยตอ้งการขอ้มูลดา้นราคาบตัรโดยสารมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นตาราง
เท่ียวบิน และตอ้งการขอ้มูลนอ้ยท่ีสุดดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ  2) กลุ่มตวัอยา่งแสวงหาขอ้มูลสาย
การบินไทยสมายล์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแสวงหาขอ้มูลมากท่ีสุดจาก Website: 
www.thaismileair.com  รองลงมาคือ จากคนรู้จกั และแสวงหาขอ้มูลน้อยท่ีสุดจากหนงัสือพิมพ ์              
3) กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมในระดบัมาก โดยรับรู้ตราสินคา้            



(4) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน และรับรู้ตราสินคา้นอ้ยท่ีสุดใน
ดา้นราคา  4) ในดา้นความตอ้งการขอ้มูลของสายการบินไทยสมายล์  เพศ และความถ่ีในการใช้
บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนั มีความตอ้งการขอ้มูลไม่แตกต่างกนั  อายุ ระดบัการศึกษา 
และรายได้ท่ีต่างกัน มีความต้องการข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001  
อาชีพท่ีต่างกนั มีความตอ้งการขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  5) ในดา้น
การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์ เพศของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนั มีการแสวงหาขอ้มูล
ไม่แตกต่างกนั  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถ่ีในการใช้บริการท่ีต่างกนั มีการ
แสวงหาขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  6) ในดา้นการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายล์  เพศของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนั มีการรับรู้ตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั  อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีต่างกนั มีการรับรู้ตราสินคา้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  ความถ่ีในการใช้บริการท่ีต่างกนั มีการรับรู้ตราสินคา้แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  7) ความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทย
สมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  8) การแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
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The objectives of this research were to study:  1) the information needs of Thai Smile 

Airways among Thai passengers;  2) the information seeking of Thai Smile Airways among Thai 
passengers;  3) the brand perception of Thai Smile Airways among Thai passengers;  4) the 
differences in information needs, information seeking and brand perception among Thai 
passengers of different demographical characteristics;  5) the relationships between information 
needs and information seeking and between information seeking and brand perception of Thai 
Smile Airways among Thai passengers. 

This research was conducted using survey research method where questionnaires were 
used as a tool to collect data from 400 passengers, traveled by using Thai Smile Airways. 
Samples were selected using accidental sampling. Statistics consisting of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, ANOVA Variance Analysis, F-test, LSD and Pearson’s 
Correlation Product Moment Coefficient were used in data analysis. 

The results of this research were:  1) Most samples reported a “high” level of total 
information needs about Thai Smile Airways. The most frequently reported needs involved 
airfare, followed by flight schedules, while least reported was service process.  2) Samples’ 
information seeking about Thai Smile Airways can be summed up as “middle”. The most 
frequently reported seeking medium was Website: www.thaismileair.com, followed by friends, 
while least reported was newspapers.  3) Samples’ brand perception of Thai Smile Airways can 
be summed up as “high”. The most frequently reported perception involved physical evidence, 



(6) 

followed by people, while least reported was price.  4) In information needs about Thai Smile 
Airways, Thai passengers of different gender and travel frequency are pretty similar. Different 
age, education and income each showed statistical differences in at a 0.001 significance level, 
while different occupation showed statistical differences at a 0.01 significance level.  5) In 
information seeking about Thai Smile Airways, Thai passengers of different gender is pretty 
similar, while different age, education, occupation, income and travel frequency each showed 
statistical differences at a 0.001 significance level.  6) In brand perception of Thai Smile Airways, 
Thai passengers of different gender is pretty similar. Different age, education, occupation and 
income each showed statistical differences at a 0.001 significance level, while different travel 
frequency showed statistical differences at a 0.05 significance level.  7) There was statistical 
correlation between information needs and information seeking about Thai Smile Airways among 
Thai passengers.  8) There was statistical correlation between information seeking and brand 
perception of Thai Smile Airways among Thai passengers. 
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ทดสอบหาค่าต่าง ๆ และอาจารย ์ดร.เฉลิมเกียรติ  เฟ่ืองแกว้ ท่ีใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาเป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัวงการธุรกิจการบินเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย  รวมไปถึงแนะน าต าราท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงและวธีิการท าเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่ผูว้ิจยัดว้ยดี
เสมอมา และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในทุก ๆ เร่ือง
เป็นอยา่งดีตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ขียนต าราและเอกสารท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี รวมถึงความอนุเคราะห์
จากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จนท าใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบพระคุณผูโ้ดยสารสายการบินไทยสมายลทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดีในการ
สละเวลาอนัมีค่าใหข้อ้มูลอยา่งเตม็ใจ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยั   

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงญาติมิตร
ทุกท่านท่ีคอยสนบัสนุน คอยเป็นก าลงัใจอนัเป็นแรงกระตุน้ให้ผูว้ิจยัมีความพยายามในการท างาน
วจิยัช้ินน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ประเทศไทยเร่ิมใช้อากาศยานตั้งแต่ พ.ศ. 2457  และได้มีการพฒันาการบินเร่ือยมา 
จนกระทัง่ พ.ศ. 2503  บริษทั เดินอากาศไทย จ ากดั  ซ่ึงไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (ซ่ึงจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือ พ.ศ. 2537)  เพื่อให้สายการบินแห่งชาติ
เป็นหน่ึงเดียวตามมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (บริษทั การบินไทย จ ากดั, 2528)  กอปรกบัประกาศ
ของกระทรวงการคมนาคมท่ีจ ากดัสิทธ์ิการด าเนินธุรกิจการบินเชิงพาณิชยท์บัซ้อนในเส้นทางบินท่ี
รัฐด าเนินกิจการอยู่ของเอกชน  กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจการบินเชิงพาณิชยภ์ายในประเทศใน
เส้นทางบินหลกั ๆ แบบไม่หยุดพกั (Direct Flight) ไดรั้บอนุญาตเฉพาะสายการบินแห่งชาติ คือ 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited) เท่านั้น
ซ่ึงองค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชยอ่ื์นไม่สามารถด าเนินกิจการได้ (กรมการบินพาณิชย ,์ 2541)  
เวน้เสียแต่การปฏิบติัการบินโดยมีการแวะพกัระหวา่งทาง (Via)  ซ่ึงในอดีตมีองค์กรธุรกิจการบิน
เชิงพาณิชยด์ าเนินกิจการดว้ยวิธีน้ี เช่น เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปเชียงใหม่ สายการ
บินบางกอกแอร์เวยส์ (Bangkok Airways) ปฏิบติัการบินโดยแวะพกัระหว่างทางท่ีท่าอากาศยาน
สุโขทยั (บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ม.ม.ป.)  ขณะท่ีสายการบินโอเรียนตเ์อ็กเพรสแอร์ 
(Orient Express Air) ปัจจุบนัคือสายการบินโอเรียนต์ไทยแอร์ไลน์ส (Orient Thai Airlines) 
ปฏิบติัการบินเส้นทางบินดงักล่าวโดยแวะพกัระหวา่งทางท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นตน้  

จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2544  ประเทศไทยไดด้ าเนินนโยบายการบินเสรีในเส้นทางการบินทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศของกระทรวงคมนาคม โดยไดมี้การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางเส้นทาง
การบินลง  ส่งผลให้ธุรกิจการบินเชิงพาณิชยข์องเอกชนสามารถเขา้มาด าเนินธุรกิจในเส้นทางทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเสรี ทั้งรูปแบบการให้บริการการบินตามก าหนด (Schedule 
Service) และการให้บริการการบินแบบไม่ประจ าตามก าหนด (Non-schedule Service) (บุญเลิศ   
จิตตั้งวฒันา, 2548; สมยศ วฒันากมลชยั, 2556)  องคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยข์องเอกชนสามารถ
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ปฏิบติัการบินทบัซ้อนในเส้นทางบินภายในประเทศท่ีสายการบินแห่งชาติ คือ บริษทั การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจการอยู่ ซ่ึงการด าเนินนโยบายการเปิดเสรีทางการบินน้ีส่งผลดีต่อ
ประชาชนเป็นอย่างมากทั้งในดา้นคุณภาพ การให้บริการท่ีหลากหลายรูปแบบไปพร้อมกบัราคาท่ี
ต ่าลง (ชยัศกัด์ิ องัคสุ์วรรณ, มมป.) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากต่อธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์
ของประเทศไทย 

จากการด าเนินนโยบายดงักล่าวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ การมีสายการบิน
ตน้ทุนต ่า (Low-cost Airline) ท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นราคามากกวา่สายการบินท่ีให้บริการ
เตม็รูปแบบ (Full-service Airline) ในประเทศไทยตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2546  เกิดเป็นกระแสความนิยม
อย่างต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึนในช่วง 9-10 ปีท่ีผ่านมา  โดยขอ้มูลจาก บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) (2552, 2557ก)  พบวา่ ใน พ.ศ. 2547  ซ่ึงเป็นปีท่ีมีสายการบินตน้ทุนต ่าเขา้
มาในประเทศไทย มีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่ามีจ  านวน 2,658,654 คน และ
ใน พ.ศ. 2557 (ขอ้มูลถึงเดือนสิงหาคม) จ านวนผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าได้เพิ่ม
จ านวนเป็น 12,805,410 คน หรือร้อยละ 381.65 

เม่ือพิจารณารายรับตามขอ้มูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International 
Air Transportation Association: IATA)  พบว่า รายรับรวมของทุกสายการบินของประเทศไทย
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 9  โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
31.5  ในขณะท่ีสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบเติบโตเฉล่ียเพียงร้อยละ 6.9  ส่งผลใหส้ายการบิน
ตน้ทุนต ่ามีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เพิ่มข้ึน  แมส้ายการบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบมีส่วน
แบ่งตลาดท่ีสูงกว่า  แต่การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของสายการบินตน้ทุนต ่ากลบัเพิ่มข้ึน     
โดยใน พ.ศ. 2556 ส่วนแบ่งการตลาดซ่ึงค านวณจากรายรับของสายการบินท่ีไดจ้ากการให้บริการ
ผูโ้ดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินตน้ทุนต ่าอยูท่ี่ร้อยละ 46  ในขณะท่ีสาย-
การบินให้ท่ีบริการเต็มรูปแบบอยูท่ี่ร้อยละ 54  ทวา่หากพิจารณาจากอตัราการเติบโตของส่วนแบ่ง
การตลาด พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2554-2556 สายการบินต้นทุนต ่ามีการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 9  
ในขณะท่ีสายการบินท่ีให้บริการเตม็รูปแบบมีอตัราลดลงร้อยละ 6 (สุปรีย ์ศรีส าราญ และสินธวฒัน์ 
สินธนบดี, 2557)  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีแสดงถึงศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีดีกว่าของสายการบิน
ตน้ทุนต ่าในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ 

จากสถานการณ์ขา้งตน้สามารถสรุปและพิจารณาได้ว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา  
ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายการบินเสรีของกระทรวงคมนาคม  ท าให้องค์กรธุรกิจการบิน       
เชิงพาณิชยข์องเอกชนสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งเสรีทุกเส้นทางบินทั้งในและระหวา่งประเทศ            
มีอตัราการเกิดและการเติบโตของสายการบินตน้ทุนต ่าเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงครองพื้นท่ีส่วนแบ่ง
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การตลาดของธุรกิจการบินเชิงพาณิชยข์องประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ลดต ่าลง ความนิยมในการเดินทางทางอากาศจึงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้องคก์รธุรกิจการบินพาณิชยท่ี์
ด าเนินกิจการอยู่ก่อนหน้าจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริหารพฒันาองค์กรเพื่อท่ีจะสนองอุปสงค์การเดินทาง
ดงักล่าวท่ีเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกบัพฤติกรรมของบริโภคในปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย
และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  องค์กรธุรกิจการบินพาณิชยมุ์่งให้ความส าคญักบัการด าเนิน
ธุรกิจให้ครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารในทุกกลุ่มตลาด (Segment) ใหม่ ๆ 
(Lobanov, 2011) เพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งในธุรกิจการบินเชิงพาณิชยแ์ละสร้างโอกาสในการขยาย
เครือข่าย (Network)   เพื่อรองรับการเปิดเสรีการบินอาเซียนภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ด้วยกลยุทธ์หลากหลายตราสินคา้ (Multi-brand)  เพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ในการตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารในกลุ่มตลาดท่ีต่างกัน  
รวมถึงการด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Product Diversification Strategy  คือการสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
บริการตวัใหม่มาสนองกลุ่มตลาดอ่ืนภายใตก้ารด าเนินการขององคก์รเดิม (นิวติั โชติวงษ์, 2544)  
การพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการใหม่ตามกลยุทธ์ Product Diversification Strategy  ไดเ้ป็นท่ียอมรับวา่
เป็นอีกหน่ึงวธีิการท่ีส่งผลดีต่อองคก์รในการขบัเคล่ือนต่อไป  ดงัตวัอยา่งของสายการบินชั้นน าของ
โลกระดบัห้าดาว (The World’s 5- Star Airlines) ภายใตก้ารประเมินโดย SKYTRAX (SKYTRAX, 
2015) ท่ีไดมี้การเปิดตวัสายการบินลูก ดงัเช่น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส (Singapore Airlines) 
สายการบินแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ท่ีใชส้ายการบินซิลคแ์อร์ (SilkAir) (Heracleous, Wirtz & 
Pangarkar, 2006)  และสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิกแอร์เวยส์ (Cathay Pacific Airways) สายการบิน
แห่งชาติของประเทศฮ่องกงท่ีใชส้ายการบินดรากอนแอร์ (Dragonair) มาปฏิบติัการบินในเส้นทาง
บินระดบัภูมิภาค (Regional Destinations) และกลุ่มตลาดท่ีต่างกนั (บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) (กบท.), 2556; Veselova, 2015)  ไม่เพียงแต่ในธุรกิจการบินเชิงพาณิชยท่ี์ใช้กลยุทธ์
ดงักล่าว  ยงัรวมไปถึงองคก์รช่ือดงัของประเทศองักฤษท่ีใชก้ลยุทธ์น้ี เช่น Robertson Foods, Marks 
and Spenser, Reed International, Imperial Group, Wrigley, Ralston Purina เป็นตน้ (Kraushar, 
1977)  สอดคลอ้งกบัท่ีกองบรรณาธิการผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์ (2554) รายงานค ากล่าวของ 
สมชาย  ภคภาสวิวฒัน์ ว่าขณะน้ีธุรกิจการบินเชิงพาณิชยต์อ้งค านึงถึงกลุ่มตลาด โดยการสร้าง
ผลิตภณัฑ/์บริการมาสนองต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มตลาดอยา่งครอบคลุม 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (2556) จึงได้ด าเนินกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร 
(Corporate Portfolio Strategy) โดยการพฒันาศกัยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ 
รวมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัและเพื่อความคล่องตวัในการเพิ่ม
ความถ่ีของเท่ียวบินให้เหมาะกับอุปสงค์ดงักล่าว บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จึงเปิด
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ปฏิบติัการบิน การบินไทยสมายล์ (ช่ือในขณะนั้น) ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) หน่ึง โดย
ด าเนินการภายใตด้ าเนินการภายใตใ้บรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: 
AOC) เดียวกนักบัการบินไทยภายใตช่ื้อ “การบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)”  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยเร่ิมปฏิบติัการบินเท่ียวแรกในเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -มาเก๊า  
ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา  และเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555   โดยใน พ.ศ. 2556 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีแผนการการจดัตั้งหน่วยธุรกิจ
การบินไทยสมายล์ เป็นบริษทัยอ่ยเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  รวมถึงการสร้าง
ความชดัเจนของบญัชีรายรับ-รายจ่าย ภายใตช่ื้อวา่ “บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวยส์ จ  ากดั (Thai Smile 
Airways Company Limited)” เป็นบริษทัจ ากดัตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดย
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลให้บริษัทมีสถานะเป็น
รัฐวสิาหกิจ ด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่งผูโ้ดยสารภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ในระยะทาง
บินประมาณไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน มีต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินภูมิภาค (Regional 
Airline) เนน้ท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศจีนตอนใต ้และภูมิภาคเอเชียใต ้

ในเวลาเดียวกนัพบวา่ ความเจริญกา้วล ้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีผลิตภณัฑ์/บริการของ
ธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์สามารถพฒันาข้ึนมาได้อย่างคล้ายคลึงกันทางด้านกายภาพ รวมถึง
ภาวการณ์แข่งขนัอย่างเสรีไร้ขอบเขต เป็นยุคของเศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy) ซ่ึงในช่วง
ประมาณ 55 ปีหลงัท่ีการตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในแง่ของทฤษฎีรากฐานและ
จากมุมมองของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือในการท าการตลาด และช่องทางส่ือท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค (Ionkin, 
2009)  ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่ไดมี้ใจจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ท่ีเหนียวแน่นดงัเช่นในอดีต 
ส่งผลใหอ้งคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยต์อ้งเร่งสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการให้โดดเป็น
เอกลักษณ์เหนือคู่แข่ง อย่างสอดคล้องกับแนวโน้มของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมปถึงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั พร้อมทั้งรักษาตรา
สินคา้ให้แข็งแกร่งอยู่เสมอเพื่อความเป็นต่อทางธุรกิจ  แต่ขณะเดียวกนัหากสายการบินท่ีก่อตั้ง
ข้ึนมาใหม่เป็นองค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ในเครือขององค์กรธุรกิจชั้นน า ย่อมตอ้งค านึงถึง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รตน้สังกดั เพื่อไม่ให้เป็นการเสียภาพลกัษณ์ความเป็นองคก์รธุรกิจการบินเชิง
พาณิชยช์ั้นน า 

ดงักล่าวน้ี บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวยส์ จ  ากดั (Thai Smile Airways Company Limited) 
ภายใต้ตราสินค้า (Brand) สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) (Thai Airways 
International Public Company Limited (THAI), 2012D)  ไดส้ร้างตราสินคา้ผา่นส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) ดงัต่อไปน้ี (Payne, 1993) 
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1) ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (Product)  ผลิตภณัฑ/์บริการของสายการบินไทยสมายล์ 
ไม่ใช่ลกัษณะเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์/บริการของสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost Airline) แต่เป็น 
Sub-Brand และด าเนินการภายใต ้Airline Operator Certificate (AOC) เดียวกนักบัการบินไทย       
ท่ีต้องการสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่ผูโ้ดยสาร, มีการวางต าแหน่งตราสินค้า 
(Brand Positioning) เป็นไลตพ์รีเมียม (Light Premium) ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูโ้ดยสาร
ท่ีตอ้งการเดินทางในระยะใกล้, มีมาตรฐานการบริการต่าง ๆ ใกลเ้คียงกบัการบินไทยดว้ยการสรร
สร้างผลิตภณัฑ์/บริการท่ีมีความปลอดภยัและตรงเวลาในทุกเท่ียวบิน, ฝงูบิน (Aircraft Fleet) เป็น
เคร่ืองบิน Airbus A318/A319/A320/A321 ล าใหม่ทั้งหมด ผ่านการผลิตดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั 
ติดตั้ง Wing-Fence บริเวณปีก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบิน ลดสภาพอากาศแปรปรวน
บริเวณปีก ลดสภาพอากศแปรปรวนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นเคร่ืองบินท่ีไดรั้บความ
นิยมสูงส าหรับการปฏิบติัการบินในระยะสั้น, ท่ีนัง่โดยสารแบ่งเป็น 2 รูปแบบชั้นในบริการคือ 
รูปแบบชั้นประหยดั (Smile Class) และรูปแบบชั้นธุรกิจ (Smile Plus Class) โดยมีบริการอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืมบริการฟรีบนเคร่ืองบิน, สามารถโหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองไดพ้ร้อมทั้งเลือกท่ี
นัง่โดยสารได ้20 กิโลกรัมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, มีเส้นทางบินและเวลาบินท่ีหลากหลายทั้งใน
และระหวา่งประเทศ ครอบคลุมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และท่าอากาศยานดอนเมือง   ซ่ึงเป็น
เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ ไปยงัเส้นทางบินต่าง ๆ ภายในประเทศ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่  และนราธิวาส  บริการเท่ียวบิน
พร้อมบริการรับส่ง Smile Transfer Service ไปยงัเกาะสมุย และเกาะพงนั  เท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
ไดแ้ก่ มาเก๊า และมีโครงการปฏิบติัการบินในเส้นทางใหม่ ไดแ้ก่ ยา่งกุง้ โคลมัโบ และมณัฑเลย ์ใน
ปี พ.ศ. 2558   นอกจากเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ แลว้ ยงัมีเส้นทางบิน เชียงใหม่-ภูเก็ต   ส าหรับ
สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ “รอยลัออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP)”  ไดรั้บเอกสิทธ์และ
สิทธิประโยชน์ตามแต่ละสถานภาพบตัรเช่นเดียวกบัการไดรั้บเม่ือเดินทางกบัการบินไทย อาทิ สิทธ์ิ
ในการไดรั้บน ้าหนกัสัมภาระเพิ่มตามสถานภาพบตัร สิทธ์ิการใชห้อ้งรับรองท่ีท่าอากาศยานส าหรับ
สมาชิกบตัรแพลทินมัและบตัรทอง (เฉพาะท่าอากาศยานท่ีมีเปิดให้บริการเท่านั้น) รวมไปถึงไมล์
สะสมท่ีไดรั้บจากการเดินทางกบัสายการบินไทยสมายลย์งัสามารถน ามาใชใ้นการพิจารณาเป็นไมล์
เอกสิทธ์ิ (Qualifying Miles) เพื่อใชใ้นการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ “รอยลั
ออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP)”  ของการบินไทยได ้

2) ดา้นราคา (Price)  สายการบินไทยสมายลใ์หค้วามส าคญักบัการเลือกสินคา้และ
บริการระดบัพรีเมียมท่ีมีความคุม้ค่าในราคาท่ีเหมาะสม  กล่าวคือ มีการก าหนดราคาบตัรโดยสาร
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning) และระบบเศรษฐกิจ เช่น มีการก าหนดราคา
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บตัรโดยสารต ่ากวา่สายการบินระดบัพรีเมียมประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์แต่สูงกวา่สายการบินตน้ทุน
ต ่า (Low-cost Airline) เล็กนอ้ย, อตัราค่าโดยสารท่ีคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์/บริการ เป็นราคาท่ี
คุม้ค่าและเหมาะสมในบริการระดบัไลตพ์รีเมียม, มีการลดราคาตัว๋โดยสารในโอกาสต่าง ๆ 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย
และเขา้ถึงไดง่้าย โดยเน้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต กล่าวคือ สามารถส ารองท่ีนั่ง
และช าระโดยหักเงินอตัโนมติัผ่านบตัรเครดิตหรือเดบิต  ประเภท VISA, Master Card หรือ JCB 
ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.thaismileair.com  และผา่นศูนยบ์ริการทางโทรศพัทส์ายการบินไทยสมายล์ 
(Smile Contact Center) หมายเลข 0 2118 8888  หรือศูนยบ์ริการทางโทรศพัทก์ารบินไทย (THAI 
Contact Center) หมายเลข 02 356 1111  นอกจากน้ีสามารถส ารองท่ีนัง่ก่อนและสามารถช าระเงิน
ภายหลงัไดท่ี้ตูเ้อทีเอ็ม ธนาคารไทยพาณิชย,์  ธนาคารทหารไทย,  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกร
ไทย ,  ธนาคารก รุ ง เทพ ,  ธนาคารก รุ งศ รีอยุธ ย า  และ เค าน์ เ ตอ ร์ เซอ ร์ วิ ส   ผ่ านทา ง 
www.thaiairways.com, ผา่น Mobile Application: THAI Smile  แมว้า่สายการบินไทยสมายล์จะมี
ระบบและช่องทางการส ารองท่ีนัง่และจ าหน่ายบตัรโดยสารเป็นของตวัเอง แต่ระบบการส ารองท่ี
นัง่ก็สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ GDS (Amadeus) ท่ีการบินไทยใชบ้ริการอยู่ เพื่อให้เกิดระบบและ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในลกัษณะปฏิบติัการบินรหัสร่วม (Code-share) ระหว่างกนัได ้เพื่อความ
สะดวกแก่ผูโ้ดยสารในการเช่ือมต่อเท่ียวบิน 

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  สายการบินไทยสมายล์ไดเ้สนอสิทธ์ิ
การสะสมไมล์แก่สมาชิกโปรแกรม “รอยลัออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP)” ของการบิน
ไทย  โดยไมล์สะสมท่ีไดรั้บจากการเดินทางกบัสายการบินไทยสมายล์ยงัสามารถน ามาใช้ในการ
พิจารณาเป็นไมล์เอกสิทธ์ิ (Qualifying Miles) เพื่อใชใ้นการพิจารณาสถานภาพสมาชิกโปรแกรม
สะสมไมล์ “รอยลัออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP)” ได ้  นอกจากน้ีมีการจดัแคมเปญช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่บ่อยคร้ังในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจดัแคมเปญ “Let’s Smile” เส้นทางบิน
ภายในประเทศเร่ิมตน้ท่ี 1,000 บาท ใน 9 เส้นทางบินภายในประเทศ ระหวา่งวนัท่ี  9-15 สิงหาคม, 
การร่วมมือกบัพนัธมิตรมีการจดัแพก็เกจร่วมกบัอโกดา้ (Agoda) ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยสามารถ
ส ารองบตัรโดยสารและโรงแรมไดใ้นราคาโปรโมชัน่, การจดัรางวลัชิงโชค, การเสนอบตัรโดยสาร
ราคาพิเศษในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -เชียงใหม่หรือขอนแก่น ในราคาเร่ิมตน้ท่ี 990 บาท 
และกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ภูเก็ต ในราคาเร่ิมตน้ท่ี 1,090 บาท ในช่วงเดือนสิงหาคม ตอ้นรับการ
เปิดใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง, กิจกรรมชิงรางวลัผา่นแคมเปญ #wefie เป็นตน้ 

 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaiairways.com/
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5) ดา้นพนกังาน (People)  ผูโ้ดยสารสามารถวางใจไดใ้นคุณภาพของพนกังาน
เน่ืองจาก ลูกเรือทั้งหมดผ่านการอบรมความปลอดภยั (Safety) และความมัน่คง (Security) 
มาตรฐานเดียวกบัการบินไทย, พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสารเป็น
อยา่งดี โดยผลการทดสอบภาษาองักฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 
มีคะแนนตั้งแต่ 550 ข้ึนไป, พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
กล่าวคือ มีความเป็นมิตร มีใจรักในการบริการ มีคุณภาพในการให้บริการ โดยมีการลงนามสัญญา
แรก 3 ปี หลงัจากนั้นจะมีการประเมิน ซ่ึงถา้ปฏิบติังานดีก็จะไดต่้อสัญญา 3 ปีท่ีสอง  ผูโ้ดยสารจึง
มัน่ใจไดถึ้งการบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ  รวมไปถึงมีความสามสามารถท่ีหลากหลาย 
(Multi-skilled)  ไม่เพียงแค่การบินการบนเคร่ืองบิน  แต่รวมไปถึงการร้องเพลง การเป็นพิธีกร การ
เป็นพรีเซนเตอร์และประชาสัมพนัธ์สายการบิน เป็นตน้ 

6) ด้านกระบวนการบริการ (Process)  สายการบินไทยสมายล์ให้บริการ
ระดับพรีเมียมอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความทันสมัย โดยมีกระบวนการ
ใหบ้ริการทุกขั้นตอนเป็นแบบเดียวกนักบัสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service Airline), 
มีการให้บริการเท่ียวบินจากกรุงเทพมหานครทั้งท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอน
เมือง, สามารถเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต (iCheck-in) ผา่นทางเวบ็ไซต์ www.thaismileair.com  ได้
ตั้งแต่ 24 ถึง 3 ชัว่โมงก่อนเวลาเดินทางส าหรับเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ (ทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) 
อุบลราชธานี และเชียงใหม่ นอกจากน้ีมีการเปล่ียนรูปแบบการบริการบางประการท่ีส่ือถึง
เอกลกัษณ์ของสายการบินไทยสมายลม์ากข้ึน เช่น บตัรโดยสาร ป้ายติดสัมภาระ สต๊ิกเกอร์สัมภาระ
เปราะบาง นิตยสารประจ าเท่ียวบินรายเดือน We Smile   รวมไปถึงโครงการใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดใน
อนาคต เช่น การเพิ่มจุดเช็คอินท่ีแอร์พอร์ตลิงค ์

7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)  สายการบินไทยสมายล์มี
บุคลิกของตราสินคา้ (Brand Character) เป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตร และมีความคุม้ค่า  (Trendy-
Friendly-Worthy) สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความทันสมัยภายใต้
สโลแกนสโลแกน “ไทยสมายล ์รอยยิม้คู่ฟ้า” หรือ “Fly Smart with THAI Smile”, สีประจ าสายการ
บินเป็น สีส้ม ส่ือถึงความสนุกสนาน ความสดใส ความทนัสมยั ความกระฉับกระเฉงว่องไว 
บรรยากาศผ่อนคลาย ความเป็นวยัรุ่น ผสมผสานกบัสีเดิมของการบินไทย ได้แก่ สีม่วง  เหลือง  
ทอง  และชมพูอย่างลงตวั, เคร่ืองบิน Airbus A318/A319/A320/A321  ท่ีผ่านการพ่นสีตกแต่ง
ภายนอกตวัถงัเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้น 3 เส้น ประกอบดว้ยสีชมพูบานเยน็ สีม่วง สีเหลืองทอง 
และสีส้ม ท่ีเป็นสีเดียวกบัตวัอกัษรค าว่า “Smile”, เคร่ืองแบบพนกังานเป็นสีส้มมี 3 แบบ คือชุด
กระโปรง กางเกงห้าส่วน และกางเกงขาสั้ น, พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินทุกคนเป็นสาวสวย 

http://www.thaismileair.com/
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สดใส วยัรุ่น มีอายุไม่เกิน 30 ปี ภายใตมี้คอนเซ็ปต ์“ไทยสมายล์ลูกเรือสาวลว้นยกล า”, การสาธิต
ความปลอดภยั (Safety Demonstration) ของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินด้วยท่วงท่าลีลาท่ีมี
ชีวิตชีวากว่าปกติ อนัเป็นกุศโลบายในการดึงดูดความสนใจ แก้ปัญหาท่ีผูโ้ดยสารไม่ชอบดูการ
สาธิตความปลอดภยั (Safety Demonstration) 

นอกจากน้ีสายสายการบินไทยสมายล์มีแผนการในการสร้างการตระหนักรู้ตราสินค้า 
(Brand Awareness) และการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Perception) ในรายละเอียดดา้นต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองและถูกตอ้ง โดยการตั้งงบประมาณประมาณ 150 ลา้นบาทในการจดัท าภาพยนตร์โฆษณา  
ชุดใหม่และใช้ในการซ้ือส่ือต่าง ๆ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2557) เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูโ้ดยสารและน ามาพิจารณาในการเลือกใชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

นบัเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากสายการบินไทยสมายล์ซ่ึงถือก าเนิดข้ึนในธุรกิจการ
บินเชิงพาณิชยข์องไทยไดเ้กือบ 3 ปี  นบัเป็นองคก์รท่ียงัค่อนขา้งใหม่และยงัมีการเปล่ียนแปลงใน
หลาย  ๆ ดา้น อาทิ นโยบาย, กระบวนการให้บริการ, การเปล่ียนแปลงเอกสิทธ์ิและสิทธิประโยชน์
บางประการของสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ไมล์ “รอยลัออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP)” 
ของการบินไทยในเดือนตุลาคมและธนัวาคม พ.ศ. 2557,   กอปรกบัการเปล่ียนแปลงสถานะองคก์ร 
ผูบ้ริหาร, การวางต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning) ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในธุรกิจการบิน
เชิงพาณิชยข์องประเทศไทย, เง่ือนไขการให้บริการท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิม,  การปฏิบติัการบิน
สายการบินไทยสมายล์แทนการบินไทยอยา่งเต็มรูปแบบจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่บางเส้นทาง
บิน ไดแ้ก่ เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ เป็นตน้   ก่อให้เกิดความไม่
เขา้ใจขอ้มูลและไม่พอใจองคก์รจนถึงขั้นเกิดการร้องเรียนถึงกรณีท่ีผูโ้ดยสารไดส้ ารองท่ีนัง่และซ้ือ
บตัรโดยสารของการบินไทย  แต่เม่ือถึงเวลากลบัไดรั้บการบริการดว้ยสายการบินไทยสมายล์  หรือ
กรณีท่ีมีผูโ้ดยสารโพสตว์ิดีโอร้องเรียนใน Facebook ถึงการปฏิเสธการให้บริการรถเข็นประเภท 
WCHC (Wheelchair in Cabin) คือ รถเขน็ในหอ้งโดยสารบริการรับส่งผูโ้ดยสารจนถึงท่ีนัง่ (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2557ข, 2557ก) ซ่ึงการร้องเรียนยอ่มเกิดข้ึนจากความคาดหวงัต่อตราสินคา้ท่ีไดรั้บรู้มา
จากการส่ือสารตราสินคา้กบัการไดรั้บบริการจริงไม่ตรงกนั  ซ่ึงตน้เหตุก็คือ ความไม่เขา้ใจหรือ
เขา้ใจขอ้มูลอยา่งคลาดเคล่ือน  

ส่งผลให้ผูโ้ดยสารเกิดความความตอ้งการขอ้มูล (Information Needs)  เกิดความคาดหวงั
ต่อรายละเอียดท่ีประสงค์ท่ีจะได้ข้อมูลตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์  อันประกอบด้วย
รายละเอียดดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตารางเท่ียวบินดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ 
ด้านระบบส่งเสริมการตลาด และด้านการส ารองบัตรโดยสาร  ตลอดจนการแสวงหาข้อมูล 
(Information Seeking) ทางช่องทางส่ือต่าง ๆ ทั้งท่ีมาจากการส่ือสารการตลาดและตราสินคา้ของ
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สายการบินไทยสมายล์ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่ง
อ่ืนท่ีไม่มาจากการส่ือสารโดยตรงจากสายการบินไทยสมายล์ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) จนก่อใหเ้กิดการรับรู้ตราสินคา้ (Brand Perception) สายการบินไทยสมายลสื์บไป 

จากสภาพการณ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นมูลเหตุแห่งท่ีมาและความส าคญัของปัญหาซ่ึง
องคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลูกของการบินไทยอยา่งสายการบินไทยสมายล์เผชิญอยู ่
กล่าวคือ มีขอ้มูลบางดา้นและรายละเอียดเก่ียวกบัตราสินคา้บางประการท่ียงัไม่เป็นท่ีประจกัษใ์น
มโนภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยมากนกั  ผูว้ิจยัจึงได้วิจยัเร่ือง “ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหา
ขอ้มูลและการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย (Information Needs, 
Information Seeking and Brand Perception of Thai Smile Airways among Thai Passenger)”  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
1.2.2 เพื่อศึกษาการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
1.2.3 เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
1.2.4 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับความต้องการข้อมูล 

ลกัษณะทางประชากรกบัการแสวงหาขอ้มูล และลกัษณะทางประชากรกบัการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 

1.2.5 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูล และการ
แสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ผลจากการวิจยัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแผนการส่ือสาร
ตราสินคา้และเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดของสายการบินไทยสมายลต่์อไป   

1.3.2 ผลจากการวิจยัสามารถเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร หรือผูท่ี้สนใจศึกษา 
เก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อการรับรู้ขององคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยใ์นโอกาสต่อไป 

1.3.3 ผลงานวิจยัสามารถเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการในการพฒันาองค์ความรู้ดา้น
การส่ือสารการตลาดต่อ 
 



10 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางและ
เคยใชบ้ริการเท่ียวบินสายการบินไทยสมายลท่ี์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ  และ
ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  อนัเน่ืองมาจากเส้นทางบินส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางบินภายในประเทศและเป็นฐานลูกคา้เก่าของการบินไทย  โดยท าการศึกษาวิจยัในช่วงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

1.4.2 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษารายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดย
การเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  โดยรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้
ของสายการบินไทยสมายล์บางประการท่ีไดมี้การเปล่ียนรูปแบบหลงัจากไตรมาสท่ีส่ีของปี พ.ศ. 
2557  ไม่ไดร้วมอยูใ่นเคร่ืองมือการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวจิยัเร่ือง “ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร การแสวงขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย” ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการวจิยัดงัน้ี 
  2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการขอ้มูล 

 2.1.1  ความหมายของความตอ้งการขอ้มูล 
  2.1.2  ปัจจยัของความตอ้งการขอ้มูล 
  2.1.3  ระดบัและประเภทของความตอ้งการขอ้มูล 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูล 
  2.2.1  ความหมายและท่ีมาของการแสวงหาขอ้มูล 
  2.2.2  การพิจารณาถึงแหล่งในการแสวงหาขอ้มูล 
  2.2.3  อุปสรรคในการแสวงหาขอ้มูล 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
  2.3.1ความหมายของการรับรู้ 
  2.3.1  กระบวนการรับรู้ 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 
  2.4.1  ความหมายและหนา้ท่ีตราสินคา้ 
  2.4.2  การวางต าแหน่งตราสินคา้ 
  2.4.3  คุณค่าตราสินคา้ 
 2.5  ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.6.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.6.2  สาระส าคญัของผูบ้ริโภค 
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 2.7  บริบทองคก์รตราสินคา้และการส่ือสารตลาดของสายการบินไทยสมายล ์
  2.7.1  บริบทองคก์รสายการบินไทยสมายล ์
  2.7.2  ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
  2.7.3  การส่ือสารตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
  2.7.4  ช่องทางส่ือในการส่ือสารตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์

 2.8  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความต้องการข้อมูล 
 
 สัญชาตญาณอย่างหน่ึงของมนุษย ์คือความอยากรู้อยากเห็น การท่ีตอ้งการค าตอบในเร่ือง
ใดเร่ืองเร่ืองหน่ึง ตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต หรือแมแ้ต่การสนใจอยากรู้เร่ือง
ใดข้ึนมาในการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน  คือการอาศยัข้อมูลมาสนองความไม่รู้
ดงักล่าวเม่ือตระหนกัไดถึ้งความไม่รู้ของตน  ซ่ึงนบัเป็นโอกาสท่ีธรรมชาติสร้างมาใหผู้ผ้ลิต/องคก์ร
ไดไ้ขว่ควา้โดยการให้นกัการตลาดปรับใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการส่ือสารตราสินคา้
ขององคก์รอยา่งมีหลกัการสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสืบไป 
 
 2.1.1  ความหมายของความต้องการข้อมูล        

Case (2007) กล่าววา่ ความตอ้งการขอ้มูล (Information Need)  คือการท่ีบุคคลรับรู้ถึงความ
ไม่เพียงพอในความรู้ของตนในการตอบสนองเป้าหมาย  โดยความตอ้งการขอ้มูลเป็นแนวคิดท่ีเป็น
นามธรรม สามารถดูไดจ้ากว่า ท าไมบุคคลจึงตอ้งแสวงหาและใช้ขอ้มูล  ความตอ้งการขอ้มูลเกิด
เม่ือบุคคลคน้ พบว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ หาค าตอบ ขอ้เท็จจริง แก้ปัญหา 
หรือท าความเข้าใจเ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ความต้องการข้อมูลจึงเกิดข้ึนได้ในทุก ๆ เ ร่ืองใน
ชีวติประจ าวนัหรือแมแ้ต่เพียงความอยากรู้ก็ถือเป็นความตอ้งการขอ้มูลเช่นกนั (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 
2530) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี เมธาวี กลัวทานนท ์(2552) กล่าววา่  ความตอ้งการขอ้มูล หมายถึง การท่ี
บุคคลมีความตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตนเพื่อสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความอยากรู้อยาก
เห็นในส่ิงต่าง ๆ เพื่อความบนัเทิง เพื่อการเขา้สังคม หรือเพื่อเสริมความรู้ ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู ่
ทั้งน้ีความต้องการขอ้มูลของแต่ละบุคคลอาจมีผลมากสภาวะทางสังคมและสภาวะทางจิตใจท่ี
แตกต่างกนั 
 โดยในทางการการตลาดแล้วความต้องการข้อมูลของบุคคลนับเป็นบทบาทท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากเป็นโอกาสทองของนักการตลาดในการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจให้บุคลลกลายมาเป็น
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ผูบ้ริโภคขององค์กรตนในท่ีสุด (Blackwell, Mansard & Engel, 2006) ซ่ึงในธุรกิจการบินเชิง
พาณิชยก์็ตระหนกัถึงแนวคิดทฤษฎีน้ี  โดยมีองคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยแ์ห่งหน่ึง คือ สายการ-  
บินบริติชแอร์เวยส์ (British Airways) นบัเป็นองค์กรแรกของโลกในธุรกิจการบินเชิงพาณิชย ์ใน
การมองผูใ้ช้ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการขอ้มูล  ซ่ึงการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้จ าเป็นตอ้งท า
ความรู้จกัลูกคา้ใหดี้ก่อน และพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมในการตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช ้
(Morris อา้งถึงใน ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ, 2537ก)  รวมถึงสายการบิน 

กล่าวโดยสรุป คือ ความตอ้งการขอ้มูล หมายถึง ความคาดหวงัต่อประเด็นหรือรายละเอียด
ท่ีประสงคใ์หไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความรู้ แนวความคิด เร่ืองต่าง ๆ เพื่อน ามาใชต้อบปัญหาขอ้
ขอ้งใจ หรือใชต้ดัสินใจ   ดงันั้นนกัการตลาดพึงตระหนกัถึงโอกาสดงักล่าว โดยใช้ความพยายาม
ประกอบกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดส่ือสารโน้มน้าวใจบุคคล  ซ่ึงย่อมมีความตอ้งการขอ้มูล
เป็นเร่ืองธรรมชาติ 

 
2.1.2  ปัจจัยของความต้องการข้อมูล 
Devadason and Lingam (1996) กล่าววา่ ความตอ้งการขอ้มูลเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอนัมีผลสืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม องคก์ร และส่วนท่ี
เก่ียวกบัตวับุคคล   นอกจากน้ีการพิจารณาความตอ้งการขอ้มูลสามารถพิจารณาไดจ้ากลกัษณะและ
แหล่งของขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการขอ้มูลของบุคคลอยา่งชดัเจน   
 ความตอ้งการขอ้มูลมีลกัษณะเป็นนามธรรมใช้แทนแนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้
บุคคลตอ้งการแสวงหาขอ้มูลและใช้ขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ โดยความตอ้งการ
ขอ้มูลเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลตระหนกัถึงความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเกิด
จากความจ าเป็นในการศึกษาหาความรู้ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล ดงันั้นความ
ตอ้งการขอ้มูลของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั (ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ, 2537ก) 

 บุษราคมั เอ่ียมอ าไพ (2544) จ าแนกปัจจยัของความตอ้งการขอ้มูลของบุคคล ไดแ้ก่ 
1) ความตอ้งการท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน (Utilization) โดยมุ่งเน้นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ตนเป็นส าคญั  
 2)  ความตอ้งการท่ีสอดคลอ้ง (Consistency) กบัค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติ 
 3)  ความตอ้งการท่ีสะดวกการไดม้า (Availability)  
 4)  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เพื่อประสบการณ์ใหม่ ๆ 

 นอกจากน้ี ประภาวดี สืบสนธ์ (อ้างถึงใน ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2537ก) กล่าวถึง 
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการขอ้มูลของบุคคล 3 ประการ ไดแ้ก่ 
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  1)  องคป์ระกอบดา้นผูใ้ช ้
   (1)  ความตอ้งการพื้นฐาน 
    (1.1)  ความตอ้งการทางร่างกาย  
    (1.2)  ความตอ้งการทางจิตใจ 
    (1.3)  ความตอ้งการทางปัญญา 
   (2)  ลกัษณะอาชีพ 
    (2.1)  งานหรือกิจกรรมท่ีรับผดิชอบและปฏิบติัอยู ่
    (2.2)  บทบาทและหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานท่ีจ าเป็นของขอ้มูล 
    (2.3)  กระบวนการวางแผนและระดบัของการตดัสินใจ 
    (2.4)  ต าแหน่งและสถานะในองคก์ร 
                       (3)  ลกัษณะเฉพาะบุคคลและสังคม เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้
สถานภาพทางสังคม เช้ือชาติ เป็นตน้ 
   (4)  ลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบเก่ียวกบับุคคล 
    (4.1)  ประสบการณ์ในการท างานเฉพาะดา้น 
    (4.2)  ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
    (4.3)  ลกัษณะทางจิตวทิยา 
    (4.4)  บุคลิกภาพ 
    (4.5)  วถีิชีวติ 
  2)  องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   (1)  โครงสร้างบริหารงานองคก์ร 
   (2)  สภาพการจดัพื้นท่ีและทรัพยากรขอ้มูลท่ีมีในองคก์ร 
   (3)  บรรยากาศของการใชข้อ้มูลเพื่อการปฏิบติังานในองคก์ร 
  3)  องคป์ระกอบดา้นแหล่งขอ้มูล 
   (1)  ค่าใชจ่้าย 

 (1.1)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเวลา 
    (1.2)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงิน 
    (1.3)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัแรงงาน 
   (2)  คุณภาพของขอ้มูล 

สอดคลอ้งกบัท่ี Frohmann (2004) กล่าววา่ มีหลากหลายปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการ
ขอ้มูล เช่น เร่ืองท่ีสนใจ มูลเหตุจูงใจ ความตอ้งการตดัสินใจ หนา้ท่ีการงาน ส่ิงอ านวยความสะดวก
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ท่ีมีอยู ่การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ความตอ้งการสนบัสนุนเร่ืองท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้ ตอ้งการสนบัสนุน
ความคิดของตนเอง ความต้องการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ความต้องการจดัล าดบัส่ิงท่ีคน้พบ 
ปริมาณของแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู ่พื้นฐานชีวิตของแต่ละบุคคล ความรู้ละประสบการณ์ ระบบสังคม/
การเมือง/เศรษฐกิจ กฎหมายประโยชน์จากการใชข้อ้มูลข่าวสาร เป็นตน้  โดยท่ีความตอ้งการขอ้มูล
ของแต่ละบุคคลอาจมีผลมาจากสภาวะทางสังคมและสภาวะทางจิตใจท่ีแตกต่างกนั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า บุคคลย่อมมีความต้องการขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นผลมากจาก
ปัจจยัหลากดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบในตวับุคคล สภาพแวดลอ้ม และแหล่งขอ้มูล 

 
 2.1.3  ระดับและประเภทของความต้องการข้อมูล 

 2.1.3.1  ระดบัความตอ้งการขอ้มูลตามล าดบัขั้นทางจิตวทิยา  
 ศิริพร สุวรรณะ (2529) ได้แบ่งระดับความต้องการข้อมูลตามล าดับขั้นทาง

จิตวทิยาไว ้4 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ความตอ้งการท่ีอยู่ใตจิ้ตส านึก (Subconscious Needs) คือ ความ

ตอ้งการท่ีบุคคลเร่ิมตระหนกัวา่ตนเองมีความตอ้งการขอ้มูล ซ่ึงบางคร้ังบุคคลไม่รู้สึกตวัวา่มีความ
ตอ้งการส่ิงนั้น 

2) ความตอ้งการท่ีอยูใ่นจิตส านึก (Conscious Needs) คือ ความตอ้งการ
บุคคลเร่ิมตระหนกัว่าตนเองมีความตอ้งการขอ้มูล ในระดบัน้ีบุคคลคน้พบว่าตวัเองมีปัญหาหรือ
ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ 

3) ความตอ้งการท่ีแสดงออก (Formalized Needs) คือ ความตอ้งการใน
ระดบัชดัเจน ก่อใหเ้กิดผลการน าขอ้มูลมาใช ้บุคคลสามารถระบุไดว้า่มีความตอ้งการขอ้มูลอยา่งไร 
มีขอบเขตแค่ไหน นอกจากน้ีบุคคลอาจคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง 

4) ความตอ้งการท่ีปรับตามระดบัขอ้มูล (Subconscious Needs) คือ เม่ือ
บุคคลสามารถระบุความต้องการของตนได้แลว้ บุคคลจะตอ้งตีความหมายของความตอ้งการให้
สอดคล้องกบัระบบกลยุทธ์การแสวงหาข้อมูล  ซ่ึงอาจได้รับข้อมูลท่ีตอ้งการทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนก็ได ้

 2.1.3.2  ประเภทของความตอ้งการขอ้มูล 
 พิชยั วาสนาส่ง (อา้งถึงใน มนสัวี นบัแสน, 2548) จ าแนกประเภทความตอ้งการ

ขอ้มูลไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) ข้อมูลท่ีต้องรู้ เช่น กฎหมาย บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของ

ประชาชนต่อประเทศชาติ  
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2) ขอ้มูลท่ีควรรู้ เช่น ข่าวสารบา้นเมือง ความเป็นไปในสังคม เพื่อให้
ทราบถึงความเหมาะสมในการประพฤติตน 

3) ขอ้มูลท่ีอยากรู้ เช่น ความสนใจในเร่ืองราวหรือเหตุการณ์แวดล้อม 
เพื่อสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

กล่าวโดยสรุป คือ ความตอ้งการขอ้มูลสามารถแบ่งได้เป็น (1) ความตอ้งการขอ้มูล
ตามล าดบัขั้นทางจิตวิทยา เป็นล าดบัขั้นความตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติเก่ียวขอ้งกบั
กลไกการท างานของร่างกาย (2) ประเภทของความตอ้งการขอ้มูลของบุคคล เป็นล าดบัขั้นความ
ตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม 

ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการน าแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการขอ้มูลมาวิเคราะห์เร่ืองความ
คาดหวงัต่อรายละเอียดของสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้น
ตารางเท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นการส ารองบตัรโดยสาร    
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการแสวงหาข้อมูล 
 
 แนวคิดน้ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการขอ้มูล (Information Needs) ท่ีวา่
สัญชาตญาณอยา่งหน่ึงของมนุษยใ์นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติคือการอาศยัขอ้มูลมา
สนองความไม่รู้ดงักล่าว  ซ่ึงกระบวนการท่ีกวา่จะไดข้อ้มูลมานั้นก็ตอ้งอาศยัการสืบเสาะแสวงหา
ขอ้มูลจากแหล่งและวธีิการต่าง ๆ  แต่การแสวงหาจะไม่เกิดข้ึนถา้หากบุคคลไม่ตระหนกัถึงความไม่
รู้ของตนหรือการตระหนกัรู้แลว้แต่ก็ไม่ไดอ้ยากรู้  ดงันั้นจึงมีความส าคญัในการท่ีผูผ้ลิต/องคก์รให้
นกัการตลาดปรับใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดและการส่ือสารตราสินคา้ขององคก์รทั้งทางดา้น
เน้ือหาขอ้มูลหรือช่องทางส่ืออยา่งมีหลกัการสอดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสืบไป   

 
 2.2.1  ความหมายและทีม่าของการแสวงหาข้อมูล    

Case (2007) กล่าววา่ การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) คือการท่ีบุคคลมีความใส่
ใจในการไดรั้บขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการหรือช่องวา่งทางความรู้  โดยสถานการณ์ท่ีท า
ให้เกิดการแสวงหาขอ้มูลอาจเป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลเกิดความตอ้งการขอ้มูล แนวคิด ค าตอบเพื่อ
การวางแผน แก้ปัญหา หรือเพื่อการตดัสินใจท่ีถูกต้องในวิกฤตท่ีเผชิญอยู่  หรืออาจเป็นเพียง
สถานการณ์ท่ีตอ้งการค าตอบเพื่อความอยากรู้ คลายขอ้สงสัยของตนเองได ้ (ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 
2530;  ธีรพนัธ์ โล่ทองค า, 2544)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าววา่ 
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เม่ือบุคคลเกิดความไม่รู้และยอมรับปัญหาในความไม่รู้ของตนเอง ยอ่มน าไปสู่ความพยายามในการ
แสวงหาขอ้มูลอนัเป็นทางออกทางท่ีพอใจ   โดยอาจเร่ิมท่ีการคน้หาภายในตวัเอง  อนัไดม้าจากการ
สั่งสมซ่ึงความรู้และประสบการณ์  แต่ถา้ประสบการณ์ ความรู้ท่ีสั่งสมมามีไม่เพียงพอก็อาจจะตอ้ง
อาศยัการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายนอก  จากการรวบรวมขอ้มูลทั้งจากแหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ 
และแหล่งสาธารณะ 

สามารถพิจารณาได้ว่า การแสวงหาข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์ท่ีบุคคล
กระท าเพื่อแสวงหาขอ้มูลอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นพฤติกรรมท่ีต่อเน่ืองมาจากความตอ้งการขอ้มูล  
เพื่อสนองความตอ้งการบางประการของผูแ้สวงหาซ่ึงมกัใชค้วบคู่หรือใชแ้ทนกนักบัพฤติกรรมการ
คน้หาขอ้มูล (Information Search Behavior)  และสัมพนัธ์กบัแนวคิดพฤติกรรมขอ้มูล (Information 
Behavior) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีกวา้งกวา่และหมายถึงพฤติกรรมทั้งมวลของบุคคลหน่ึงท่ีเช่ือมโยงให้
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลโดยใชช่้องทางในการเผยแพร่และการไดม้าซ่ึงขอ้มูล (นฤมล รักษาสุข, ม.ม.ป.)   
ดงัเช่นท่ี จิรวรรณ ภกัดีบุตร (2532) อธิบายวา่ พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล
กระท าเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารนิเทศ ขอ้มูล และข่าวสารท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตน ทั้งใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจส่วนบุคคล หนา้ท่ีการงาน และเพื่อการเรียนรู้  โดยพฤติกรรมเช่นน้ี
จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลตอ้งการรู้ ศึกษา และวเิคราะห์เร่ืองหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง และตระหนกัไดว้า่
ความรู้ท่ีตนมีอยูไ่ม่เพียงพอ จึงเกิดความตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม  นอกจากน้ี พีระ จิรโสภณ (อา้งถึง
ใน กิรติ คเชนทวา, 2555) กล่าววา่ แนวคิดเก่ียวกบัแสวงหาขอ้มูลนั้นมีความเช่ือมโยงกบัทฤษฎีการ
ใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ  เน่ืองจากการท่ีผูรั้บสารเป็นผูแ้สวงหาข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ 
ยอ่มตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลผูรั้บสารเอง  

นอกจากน้ี ศุภร เสรีรัตน์ (2545) กล่าวเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูลในทางการตลาดวา่ เม่ือ
ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ถึงปัญหา ผูบ้ริโภคก็จะอยู่ในฐานะท่ีจะตอ้งจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น โดย
ผูบ้ริโภคท่ีแสวงหาขอ้มูลคือบุคคลท่ีมีความเก่ียวพนักบัสินคา้และบริการประเภทนั้นสูง แต่ไม่ไดมี้
ตราสินคา้ใดท่ีชอบเป็นพิเศษ (Arnould, Price & Zinkhan, 2004) การเลือกท่ีจะกระท าเพื่อแกไ้ข
ปัญหาจึงข้ึนอยูก่บัการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ   ดงันั้นการแสวงหาขอ้มูลของของผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนเม่ือ
ต้องการให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ เม่ือกระท าการแสวงหาอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการท่ีสอดคล้องตรงกบัความตอ้งการมากยิ่งข้ึน และสินคา้เหล่าน้ีก็
ไดม้าโดยเสียค่าใชจ่้ายในเร่ืองเวลา ความพยายามในการใหไ้ดม้า และเม็ดเงินในจ านวนน้ีนอ้ยลงได ้ 
สรุปคือ ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการคน้หาขอ้มูลของผูบ้ริโภคจะเป็นไดท้ั้งตวัผูบ้ริโภคเป็นหลกัและ
นกัการตลาดขององคก์ร             
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กล่าวโดยสรุป คือ การแสวงหาขอ้มูลเป็นพฤติกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการขอ้มูล   
กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลเม่ือเกิดและตระหนกัถึงความไม่รู้หรือไม่แน่ใจ  พร้อมทั้งยอมรับ
ปัญหาดงักล่าว น าไปสู่การหาทางออกโดยการแสวงหาขอ้มูล โดยอาจเร่ิมท่ีการคน้หาภายในตวัเอง 
จากความรู้และประสบการณ์  หรือขอ้มูลจากแหล่งภายนอก จากการรวบรวมขอ้มูลทั้งจากแหล่ง
บุคคล แหล่งธุรกิจ และแหล่งสาธารณะ  

 
 2.2.2  การพจิารณาถึงแหล่งในการแสวงหาข้อมูล 

 ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ (2537ข)  กล่าววา่ เม่ือเกิดความตระหนกัวา่ตนเองมีความตอ้งการ
แสวงหาขอ้มูลซ่ึงบุคลจะพิจารณาถึงแหล่งขอ้มูล ซ่ึงปรากฏอยูใ่นสังคมทั้งแหล่งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยพิจารณาเลือกแหล่งท่ีมีความสะดวกคุย้เคยหรือใชง้านอยู่ประจ า  การเลือกใช้
แหล่งข้อมูลจะพิจารณาจากองค์ประกอบ เช่น ระยะทาง เวลาแรงงาน และค่าใช้จ่าย ฯลฯ ซ่ึง
แหล่งข้อมูลท่ีบุคคลนั้ นเลือกใช้อาจไม่ใช่แหล่งท่ีดี ท่ีสุดท่ีจะให้ข้อมูลท่ีต้องการได้  โดย
สัญชาตญาณแลว้บุคคลมกัจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีตนคุน้เคยและประหยดัแรงงานท่ีสุด และนิยม
แสวงหาขอ้มูลแบบไม่เป็นทางการมากกวา่จะเช่ือมัน่ในระบบสืบคน้จากแหล่งขอ้มูล (นิตยา พีรา-
นนท,์ 2535) เช่น นาย ก เป็นนกัศึกษามีความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัสายการบินไทยสมายล์  ซ่ึงอาจ
แสวงหาขอ้มูลโดยสอบถามคนรู้จกัท่ีเดินทางทางอากาศเป็นประจ า มากกวา่จะโทรไปสอบถามจาก 
Call Center ของสายการบิน เป็นตน้  กล่าวคือ บุคคลยอ่มแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 2.2.2.1 แหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงสะดวก  เน่ืองจากผูแ้สวงหาขอ้มูลส่วนใหญ่ไม่
คาดหวงัว่าจะตอ้งไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด เพียงแต่ตอ้งการให้ประหยดัเวลาและแรงงาน
ท่ีสุด จึงเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงง่ายและสะดวก 

 2.2.2.2 แหล่งขอ้มูลท่ีคุน้เคย  ผูแ้สวงหาขอ้มูลนิยมเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีตนคุน้เคย
และใชเ้ป็นประจ า หรือเคยประสบความส าเร็จในการแสวงหาในอดีต 

 2.2.2.3 แหล่งขอ้มูลท่ีใชก้ารส่ือสารแบบเผชิญหนา้หรือตวัต่อตวั  โดยปกติแลว้ผู ้
แสวงหาขอ้มูลนิยมใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีเป็นตวับุคคล เช่น ญาติพี่นอ้ง เพื่อนสนิท  

 2.2.2.4 ลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลต่อการเลือกแหล่งข้อมูล  ลักษณะท่ีมีส่วน
ส าคญัในการเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พื้นฐานการศึกษา การอบรมเล้ียงดู ระบบ
เศรษฐกิจ/สังคม และอาชีพการงาน  

การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) เป็นไปเพื่อเป้าหมายในการใช้ขอ้มูล การใช้
ขอ้มูลเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เช่น เพื่อการแก้ปัญหาประจ าวนั เพื่อรู้ข่าวสาร
บา้นเมืองทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อนนัทนาการ การใชข้อ้มูลเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ การใชข้อ้มูลเพื่อ
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การปฏิบติังานอาชีพ การใช้ขอ้มูลเพื่อการถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน ๆ  เพื่อเป็นการกระจาย หรือ
เผยแพร่ขอ้มูลใหแ้พร่หลายยิง่ข้ึน (ประภาวดี สืบสนธ์ิ อา้งถึงใน ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ, 2537ก)  

 
 2.2.3  อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูล 
 Darvin (อา้งถึงใน ประภาวดี สืบสนธ์ิ, 2530) จ าแนกอุปสรรคของการแสวงขอ้มูลไว ้ 
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  2.2.3.1 อุปสรรคทางสังคม  เป็นอุปสรรคในสังคม นโยบายทางการเมืองการ
ปกครอง ท่ีขดัขวางกีดกนัไม่ใหมี้แหล่งขอ้มูลบางอยา่ง 
  2.2.3.2 อุปสรรคของสถาบนั  เป็นอุปสรรคอนัเกิดจากรูปแบบและนโยบายการ
บริหารสถาบนั องค์กร หรือหน่วยงาน ท่ีไม่เต็มใจหรือไม่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลท่ีตอ้งการแก่ผู ้
แสวงหา เช่น ระบบราชการ 
  2.2.3.3 อุปสรรคทางจิตวิทยา  เป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่ตระหนักถึง
ความไม่รู้ทั้ง ๆ ท่ีมีความตอ้งการ  หรือไม่สามารถแสวงหาขอ้มูลท่ีตอ้งการจากแหล่งท่ีเหมาะสมได ้
  2.2.3.4 อุปสรรคทางปัญญา  เป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลขาดการฝึกฝน ขาด
ทกัษะและความช านาญในการแสวงหาขอ้มูล 
 กล่าวโดยสรุป คือ  การแสวงหาขอ้มูลมีอุปสรรคท่ีเกิดจากหลายด้าน ทั้งจากในตวัของ
บุคคลเอง และจากสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลอาศยัอยู่ ซ่ึงอุปสรรคดงักล่าวล้วนแล้วแต่ขดัขวางการ
เขา้ถึงขอ้มูลทั้งส้ิน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าแนวคิดเก่ียวกบัการแสวงหาขอ้มูลมาวเิคราะห์เร่ืองพฤติกรรม
การสืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู ้โดยสารชาวไทย  ประกอบด้วย
รายละเอียดความตอ้งการขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตารางเท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้น
รูปแบบการให้บริการ  ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด ดา้นการส ารองบตัรโดยสาร   จากช่องทางส่ือ
ทั้งท่ีมาจากการส่ือสารการตลาดและตราสินคา้ของสายการบินไทยสมายล์ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลปฐม
ภูมิ (Primary Sources) หรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่มาจากการส่ือสารโดยตรงจากสายการ
บินไทยสมายล์ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแ้ก่ โทรทศัน์, หนังสือพิมพ์, 
นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, Call Center:     
02 118 8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile 
Application: THAI Smile  และคนรู้จกั ว่าผูโ้ดยสารชาวไทยแสวงหาขอ้มูลบนช่องทางส่ือใดมา
ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลในดา้นใดท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัสายการบินไทยสมายล ์

 

http://www.thaismileair.com/
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2.3  แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการรับรู้ 
 
 การรับรู้ (Perception)  เป็นกระบวนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัจิตวิทยาในการเลือกตอบสนอง
ส่ิงเร้ารอบตวัและตีความหมายสอดคล้องกับพื้นฐานและภูมิหลังของแต่ละบุคคล การรับรู้ตรา
สินคา้ยอ่มมีลกัษณะเดียวกนั  กล่าวคือ การท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเลือกตอบสนองต่อการส่ือสาร
การตลาดและตราสินคา้ของผูผ้ลิต/องคก์รสอดคลอ้งกบัพื้นฐานและภูมิหลงัของแต่ละบุคคล   การ
รับรู้ตราสินคา้จึงยอ่มแตกต่างกนัไปทั้งการรับรู้อยา่งถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง  โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์/
บริการใหม่ในทอ้งตลาด ยอ่มไม่เป็นท่ีคุน้เคยของผูบ้ริโภคเป็นแน่  ดงัเช่นการรับรู้ตราสินคา้ท่ีถือ
ก าเนิดข้ึนมาในองคก์ารธุรกิจการบินเชิงพาณิชยข์องประเทศไทยไดร่้วม 3 ปีและมีการวางต าแหน่ง
ทางการตลาดท่ีไม่เคยปรากฏข้ึนมาก่อนในประเทศไทยอย่าง “สายการบินไทยสมายล์”   นบัเป็น
ภารกิจท่ียิ่งตอ้งมุ่งเนน้สร้างการรับรู้ตราสินคา้อยา่งถูกตอ้งให้แก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย อนัจะเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รสืบไป   
 
 2.3.1  ความหมายของการรับรู้    
 De Fleur (2010) ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) ไวว้า่ เป็นการมองโลกภายใต้
จิตส านึกของบุคคล เป็นการจดัการกบัส่ิงเร้าโดยการตีความจากพื้นฐาน ประสบการณ์ และจาก
ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล     
 Kotler (1997) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลท าการเลือกสรร       
จดัระเบียบ และแปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพท่ีมีความหมาย 
 Schiffman and Kanuk (2007) กล่าววา่ การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซ่ึงบุคคลไดเ้ลือก     
จดัระเบียบ และตีความของส่ิงเร้าให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและเป็นภาพท่ีสอดคลอ้งกบัโลก  
หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นวธีิการมองโลกท่ีอยูร่อบตวัเรา   
 พชันี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย ์และถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2534) กล่าวว่า การรับรู้  
หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวัหรือตั้งใจ โดยท่ีมกัไดรั้บอิทธิพลจากประสบการณ์
และภูมิหลงัของแต่ละบุคคล รวมถึงพฤติกรรมการให้ความสนใจและรับรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีต่างกนั  
ดังนั้นบุคคลสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันแตกต่างกัน  โดยมักมีการรับรู้ท่ี
แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากตวักรองบางอยา่ง 
 ศุภร เสรีรัตน์ (2545) กล่าววา่ การรับรู้ หมายถึง วธีิการท่ีบุคคลมองโลกท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัของ
บุคคล ฉะนั้นบุคคลสองคนอาจมีความคิดต่อตวักระตุน้อย่างเดียวกนัภายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั  แต่
บุคคลทั้งสองอาจมีวิธีการยอมรับถึงตวักระตุน้ การเลือกสรร การประมวล และการตีความ 
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ตวักระตุน้ดงักล่าวต่างกนั ตวัอยา่งของส่ิงกระตุน้ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการให้บริการ เป็นตน้  อีกทั้งพื้นฐานของกระบวนการรับรู้ของบุคคลก็ต่างกนัไปทั้งใน
ดา้นความตอ้งการ ค่านิยม ความคาดหวงั และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม 
 นอกจากน้ี Assael (1998) กล่าวถึง การรับรู้ในทางการตลาดวา่ เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภค
ไดเ้ลือกสรร จดัการ ตีความต่อส่ิงเร้าและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดทั้งสี รสชาติ กล่ิน เสียง และ
ความรู้สึก ออกมาเป็นมโนภาพของผูบ้ริโภคแต่ละคน โดยส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ส่ิงเร้าปฐมภูมิ  (Primary Stimuli) / ส่ิงเร้าภายใน (Intrinsic Stimuli) คือ ส่ิงเร้า
ทางกายภาพ (Physical Stimuli) เช่น ตวัผลิตภณัฑ์ หีบห่อ บรรจุภณัฑ์ รวมไปถึงคุณสมบติัทาง
กายภาพของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

2) ส่ิงเร้าทุติยภูมิ  (Secondary Stimuli) / ส่ิงเร้าภายนอก (Extrinsic Stimuli) คือ   
ส่ิงเร้าท่ีมองไม่เห็นท่ีมาจากการส่ือสารอย่างเป็นตวัแทนผลิตภณัฑ์/บริการ ผ่านทาง ค าพูด ภาพ 
สัญลกัษณ์เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การรับรู้  เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลได้รับการกระตุน้ผ่านประสาท
สัมผสัทั้งห้าอนัได้แก่ การไดเ้ห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การไดร้สชาติ และการได้สัมผสั และมี
ปฏิกิริยาต่อตวักระตุน้ คือการยอมรับถึงตวักระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การประมวล 
(Organize) และการตีความ (Interpret) ภายใตว้ิธีการมองโลกท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัของแต่ละบุคคล อนัมา
จากพื้นฐานในดา้นความตอ้งการ ค่านิยม ความคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและ
วฒันธรรมท่ีบุคคลเก่ียวขอ้ง  ดงันั้นบุคคลจึงมีการรับรู้ (Perception) ท่ีแตกต่างกนั 
 
 2.3.2  กระบวนการรับรู้    
 Assael (1992) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้จะแสดงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้งห้า 
ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การไดร้สชาติ และการไดส้ัมผสั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 
  2.3.2.1 การเปิดรับขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนท่ี
เกิดข้ึนผูบ้ริโภคเลือกเปิดรับขอ้มูลท่ีตนหรือเปิดโอกาสให้ขอ้มูลได้เขา้ถึงตน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ี
ตอ้งการเท่านั้น  
  2.3.2.2 การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Attention) เป็นขั้นตอนท่ี
เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกรับส่ิงกระตุน้อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตั้งใจ ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งใชค้วาม
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พยายามในการใช้กลยุทธ์ในการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจดั
กิจกรรมพิเศษ ใหมี้ความโดดเด่น และดึงใจ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจรับขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  
  2.3.2.3 การเขา้ใจขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Comprehension)  เป็นขั้นตอนท่ี
สืบเน่ืองมาจากการตั้งใจรับขอ้มูลของผูบ้ริโภค แต่ในความเป็นจริงแลว้การตั้งใจรับขอ้มูลไมไ้ด้
หมายความวา่ผูบ้ริโภคจะตีความขอ้มูลสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งการส่ือ  เน่ืองจากมีปัจจยั
ทางดา้นทศันคติ ความเช่ือ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ท าให้ในบางคร้ังการ
ส่งขอ้มูลไม่สัมฤทธ์ิผลและบิดเบือนไปจากความเป็นจริง  ดงันั้นนกัการตลาดจึงตอ้งเขา้ใจผูบ้ริโภค 
พร้อมทั้งน าพยายามด าเนินการส่ือสารการตลาดใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจไดง่้ายและขอ้มูลไม้
ถูกบิดเบือน 
  2.3.2.4 การเก็บขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Retention)  การท่ีผูบ้ริโภคจดจ า
ขอ้มูลท่ีไดเ้ห็น ไดอ่้าน หรือไดย้ิน หลงัจากการเปิดรับและเกิดความเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ี
จะอยูใ่นความทรงจ าของผูบ้ริโภค  โดยอาจมีอยูเ่ป็นแค่ระยะเวลาสั้น ๆ หรือจดจ าในระยะยาว  ซ่ึงก็
ข้ึนอยูก่บัตวัผูบ้ริโภคประกอบกบัส่วนความพยายามในการสร้างขอ้มูลทางการตลาดให้อยูใ่นความ
ทรงจ า รวมถึงการส่งข้อมูลซ ้ า ๆ ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงความจ าได้อาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือตามมา  สอดคล้องกบัท่ี Assael (อ้างถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555) ได้จ  าแนก
กระบวนการรับรู้ของบุคคลออกเป็น 3 ขั้นตอน อนัประกอบดว้ย  การเลือกสรร การจดัระเบียบ 
และการตีความต่อส่ิงเร้า  จากแผนภาพท่ี 2.1  แสดงให้เห็นวา่ องคป์ระกอบแรกของการรับรู้คือการ
เลือกสรร (Selection) ส่ิงกระตุน้โดยผูบ้ริโภคจะเลือกรับส่ิงกระตุน้ท่ีตรงกบัความตอ้งการและ
ทศันคติของตน  ในกระบวนการแรกน้ีสามารถแบ่งออกเป็นการเปิดรับ (Exposure) และความสนใจ 
(Attention)  ประการแรก การเปิดรับจะเกิดข้ึนเม่ือประสาทสัมผสัทั้งห้าของผูรั้บสารถูกกระตุน้จาก
ส่ิงเร้า  โดยข้ึนอยูก่บัตวัผูรั้บสารเองวา่จะเลือกเปิดรับส่ิงเร้านั้นหรือไม่  ประการท่ีสอง ความสนใจ 
หมายถึงผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ิงกระตุน้ท่ีสนใจและเก่ียวขอ้งกบัตนเท่านั้น  ในทางกลบักนัจะ
หลีกเล่ียงส่ิงเร้าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของตน  ซ่ึงเรียกกระบวนการในขั้นน้ีวา่ เป็นการรับรู้
แบบเลือกสรร (Selective Perception)  โดยการรับรู้แบบเลือกสรรสมารถเกิดข้ึนได้ในทุก
กระบวนการรับรู้ กล่าวคือผูรั้บสรรจะคดัสรร จดัระเบียบ และแปลความหมายส่ิงเร้าตามความเช่ือ
และทศันคติเดิมท่ีมีอยู่  ซ่ึงกระบวนการน้ีท าให้ผูรั้บสารเกิดความเช่ือมัน่วา่ไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของตนอยา่งแทจ้ริง (Perceptual Vigilance)  และจะก าจดัขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ความเช่ือ ทศันคติ และความรู้สึกของตน (Perceptual Defense) จนในบางคร้ังอาจเกิดพฤติกรรมการ
บิดเบือนหรือปิดกั้นข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น นักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางโดยเคร่ืองบิน อาจมี
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พฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะรับฟังขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมโทรมของร่างกายอนัเป็นผลมาจาก
การโดยสารเคร่ืองบินก็เป็นได ้ เน่ืองมาจากความขดัแยง้กบัความตอ้งการและทศันคติของตน 
ในขั้นท่ีสองคือ การจดัระเบียบ (Organization) หมายถึง การท่ีผูรั้บสารท าการจดักลุ่มขอ้มูลจากดา้น
และแหล่งต่าง ๆ เป็นภาพรวมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึนและสามารถตอบสนองได ้  
 ในขั้นสุดทา้ยคือการตีความ (Interpretation) หมายถึง การท่ีผูรั้บสารแปลความส่ิงเร้าเป็น
ความหมายจากปัจจยัพื้นฐาน 2 ประการ ไดแ้ก่ การจดัประเภทการรับรู้ (Categorization) ท่ีจะช่วย
ให้ผูรั้บสารประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยอีกประการคือ การ
เช่ือมโยง (Inference)  ท่ีจะช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า 2 ชนิด เช่น การเช่ือมโยงการบิน
ไทยกบัความหรูหรามีระดบัแบบพรีเมียม  หรือการเช่ือมโยงสายการบินไทยสมายล์กบัความสดใส
และทนัสมยั  ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ีอาจมาจากการส่งสารของสายการบินไทยสมายล์เอง  อนัมาจาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือมาจากการบอกเล่าจากบุคคลผูท่ี้เคยใชบ้ริการ อนัเป็น
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 

 
 
ภาพที ่2.1  กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) 
แหล่งทีม่า: Assael, 1998. 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรับรู้มาวิเคราะห์เร่ืองการรับรู้ตรา
สินคา้สายสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยผา่นส่ือออนไลน์  ท่ีมาจากกระบวนการรับ
ข่าวสาร ข้อมูล  ผ่านกระบวนการสัมผสัของการเห็น การได้ยิน การรู้ แล้วน ามาจดัระเบียบ 
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ตีความหมายตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดทั้งส่ิงเร้าปฐมภูมิ/ส่ิงเร้าภายใน/ส่ิงเร้าทางกายภาพ 
และส่ิงเร้าทุติยภูมิ/ส่ิงเร้าภายนอก  จนประมวลผลจนออกมาเป็นมโนภาพของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ตราสินคา้สายสายการบินไทยสมายล์จากช่องทางส่ือต่าง ๆ ทั้งท่ีมาจากการส่ือสารการตลาดของ
สายการบินไทยสมายล์ท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่มาจากการส่ือสาร
โดยตรงจากสายการบินไทยสมายลท่ี์เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ  จนก่อให้เกิดการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายล์ในประเด็นด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้แบ่งตามส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Seven Marketing Mix: 7P’s) (Payne, 1993) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product)  หมายถึง  ส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการของผูโ้ดยสารในการเดินทางได้ ในท่ีน้ีคือส่ิงท่ีสายการบินไทยสมายล์ได้มอบให้แก่
ผูโ้ดยสาร  และผูโ้ดยสารจะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ/์บริการนั้น ๆ  

2) ดา้นราคา (Price)  หมายถึง  ส่ิงก าหนดรายได ้ในท่ีน้ีคือการก าหนดราคา
ผลิตภณัฑ์/บริการท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าผลิตภณัฑ์/บริการในรูปตวัเงิน  ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา  ส่งผลต่อผูโ้ดยสารในการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ/์บริการท่ีไดรั้บผา่นการกบัราคา ซ่ึง
การก าหนดราคาผลิตภณัฑ/์บริการจะตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งตราสินคา้ ระดบัการให้บริการ และ
ระบบเศรษฐกิจ 

3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึง  การพิจารณาดา้นท าเลท่ีตั้ง 
ช่องทางในการน าเสนอ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ถึงทั้งทาง
กายภาพและการติดต่อส่ือสารของผูโ้ดยสารในการน าเสนอผลิตภณัฑ์/บริการ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้
ของผูโ้ดยสารในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีสายการบินไทยสมายล์ได้
น าเสนอ  

4) ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง  วิธีการใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารการตลาดแก่ผูโ้ดยสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ/์บริการของสายการบินไทยสมายล ์และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5) ดา้นพนกังาน (People)  หมายถึง  บุคคลทั้งหมดขององคก์รธุรกิจการบินเชิง
พาณิชยส์ายการบินไทยสมายล์ ท่ีไดผ้า่นการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูโ้ยสารไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานของสาย
การบินไทยสมายล์และผูโ้ดยสาร โดยพนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อผูโ้ดยสาร มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  รวมถึงสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัสายการบินไทย
สมายล ์
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6) ดา้นกระบวนการบริการ (Process)  หมายถึง  กระบวนการส่งมอบผลิตภณัฑ์/
บริการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการของสายการบิน
ไทยสมายล์  ท่ีน าเสนอให้กบัผูโ้ดยสารเพื่อมอบผลิตภณัฑ์/บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้
ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจสูงสุด 

7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical Evidence)  หมายถึง การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพของสายการบินไทยสมายลใ์หแ้ก่ผูโ้ดยสาร  โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบผลิตภณัฑ/์บริการเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร อนัเป็นหน่ึง
ในปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสาร 
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัตราสินค้า  
 
 สืบเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคของเศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy) ภายใตส้ภาวการณ์
แข่งขนัอยา่งเสรีท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดมี้ใจจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ท่ีเหนียวแน่นดงัเช่น
ในอดีต   กอปรกบัการแข่งขนัในทุกแวดวงธุรกิจทวีความเขม้ขน้รุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ
แปรผนักบัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ส่งผลให้องค์กรธุรกิจการบินเชิงพาณิชยต์อ้งเร่ง
สร้างสรรค์และพฒันาผลิตภณัฑ์/บริการให้มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างเหนือคู่แข่งสอดคล้องกับ
แนวโน้มของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ซ่ึงในการสร้างความแตกต่างอย่าง
โดดเด่นเหนือคู่แข่งให้กบัผลิตภณัฑ์/บริการขององค์กรนั้น  ตราสินคา้นับเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีมี
บทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการด าเนินกลยุทธ์  ดังนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างในการท าความรู้จกักบัแนวคิดเร่ืองตรา
สินคา้และการรักษาตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งอยูเ่สมอ 
 
 2.4.1  ความหมายและหน้าทีต่ราสินค้า 
 Kotler (1997) ใหนิ้ยามของตราสินคา้ (Brand) วา่ตราสินคา้หมายถึง ช่ือ (Name) ค  า (Term) 
เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่ิงเหล่าน้ีประสมประสานเขา้
ดว้ยกนั เพื่อใช้ระบุวา่ผลิตภณัฑ์/บริการเป็นของผูข้ายหรือกลุ่มผูข้ายรายใด ซ่ึงสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนั  ต่อมาไดข้ยายความเพิ่มเติมวา่ ตราสินคา้สามารถจ าแนกได ้4 อยา่งดว้ยกนั ไดแ้ก่  (1) 
Attribute รูปลกัษณ์ภายนอกอนัจะท าให้เกิดความจดจ า  (2) Benefit บอกคุณประโยชน์  (3) Value 
ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ/ไวว้างใจ เม่ือไดซ้ื้อ/ใชบ้ริการ (4) Personality มีบุคลิกภาพ เช่น ซ้ือ/ใชบ้ริการ
แลว้รู้สึกถึงความเป็นคนมีรสนิยม ซ้ือ/ใช้บริการแลว้เป็นคนทนัสมยั เป็นตน้ (Kotler & Keller, 
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2012; วิทวสั ชยัปาณี, 2546)  ขณะท่ี Brovnika (2009) กล่าววา่ ตราสินคา้ (Brand) เป็นภาพลกัษณ์
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นช่ือตราสินค้า ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการส่ือสารตราสินคา้เพื่อกระตุน้แรงจูงใจของแต่ละบุคคลให้ตระหนกัรู้ 
รับรู้ และสนใจถึงผลิตภณัฑ/์บริการขององคก์รตน  อน่ึงการเขา้ใจและรับรู้ความหมายเก่ียวกบัตรา-
สินคา้ของบุคคลมีแตกต่างกนัตามลกัษณะทางบทบาทหน้าท่ีดา้นวิชาชีพดงัท่ี Monchai (2010) 
กล่าวถึง วิชาชีพกบัมุมมองเก่ียวกบัตราสินคา้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตารางท่ี 2.1  วิชาชีพกบัมุมมอง
เก่ียวกบัตราสินคา้  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1  วชิาชีพกบัมุมมองเก่ียวกบัตราสินคา้   

 
วชิาชีพ มุมมองเกีย่วกบัตราสินค้า 

นกัลงทุน สัญลกัษณ์ท่ีสร้างสินคา้และองค์กรให้แตกต่างจากคู่แข่ง  เป็นทรัพยสิ์นท่ีจบั
ตอ้งไม่ได ้ แต่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  ซ่ึงมีผลต่อช่ือเสียง 
ความนิยมและบญัชีงบดลท่ีให้ผูล้งทุนตอ้งการซ้ือหุ้นในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่า
ของทรัพยสิ์นสุทธิท่ีมีอยู ่

ผูบ้ริหาร ส่ิงท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือจากลูกค้าและท่ีให้ลูกค้าซ้ือบนพื้นฐานของ
คุณภาพสินคา้ การบริการ การส่ือสาร รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้และพนกังาน 

นกัการตลาด ผลรวมของความประทบัใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดจากการสร้างจุดขายท่ี
แตกต่างจากคู่แข่ง  โดยการสร้าง ส่ือสาร และส่งมอบคุณค่าท่ีดีกวา่คู่แข่ง 

นกัโฆษณา หวัใจส าคญั  จินตนาการ อารมณ์ ซ่ึงสนบัสนุนดว้ย ช่ือท่ีโดดเด่น สัญลกัษณ์ท่ี
งดงาม ค าขวญัท่ีดูดีสร้างสรรค์ การน าเสนอด้วยแนวความคิดและ ค าพูดท่ี
แปลกแหวกแนว การส่งเสริมการขายท่ียิ่งใหญ่ ท าให้ผูฟั้งโดนใจสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีตอ้งการและประชาชนกล่าวขวญักนัทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา 

ผูบ้ริโภค ช่ือ สัญลกัษณ์ การออกแบบ สี รูปร่าง รสชาติ กล่ิน เสียง ของผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัและช่ืนชอบของสังคม 

  
แหล่งทีม่า : Monchai, 2010. 
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 โดยท่ีตราสินคา้ (Brand) ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product) หากแต่มีความเหมือนและ
แตกต่างกนัตามท่ี Aaker (1996); ศิริรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา (2554) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) หมายถึง สัมผสัหรือจบัตอ้งได ้ มีรูปร่างหน้าตา สังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า มีรูปแบบ มี
การตั้งราคา ซ่ึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Characteristics) ประกอบด้วย ประโยชน์หลัก 
คุณสมบติั คุณภาพ และการใช้ประโยชน์  จึงสรุปได้ว่าผลิตภณัฑ์จะมีความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในแง่ของประสิทธิภาพและคุณค่า   โดยให้แต่เพียง
ความพึงพอใจทางดา้นกายภาพ (Functional Satisfaction) เท่านั้น   ส่วนตราสินคา้คือทุกอย่างท่ี
สินคา้มีอยู่รวมไปถึงในดา้นความรู้สึก และลกัษณะอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ท่ีไม่มีอยู่ในผลิตภณัฑ ์
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัองค์กร บุคลิกตราสินคา้ สัญลกัษณ์ตราสินคา้ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค ผลประโยชน์ดา้นอารมณ์ ผลประโยชน์ดา้นการ
แสดงออกความเป็นตวัเอง ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้และประเทศแหล่งผลิต โดยตราสินคา้จะให้ทั้งความ
พึงพอใจทางดา้นกายภาพและความพึงพอใจทางดา้นอารมณ์  ขณะท่ี Fayvishenko (2011) กล่าววา่ 
ตราสินค้าท าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมค่านิยมและทุกแง่มุมท่ีมีความสัมพันธ์กับผู ้บริโภค ผ่าน
กระบวนการสร้างตราสินคา้อย่างชดัเจนต่อเน่ือง ซ่ึงประสิทธิภาพของการสร้างตราสินคา้จึงเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั กล่าวคือ ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ทางอารมณ์ ประหน่ึงเป็นการ
สะกดให้ผู ้บริโภคหันมาซ้ือผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรตน โดยการท่ีตราสินค้าจะท าให้
ผลิตภณัฑ์/บริการมีความแตกต่างกัน มีส่วนประกอบของตราสินค้า (Brand Elements) เป็น
ตวัก าหนด ซ่ึง Etzel, Walker and Stanton (2007) กล่าวถึงส่วนประกอบของตราสินคา้ว่า
ประกอบดว้ยช่ือตราสินคา้ เคร่ืองหมายตราสินคา้หรือโลโก ้ เคร่ืองหมายการคา้ และสโลแกน 
 นอกจากน้ี ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) กล่าวถึงบทบาทตราสินคา้ (Brand 
Roles) ท่ีมีต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต/องคก์ร ไวด้งัน้ี 
  1)  บทบาทตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภค  

(1) แสดงถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ/์บริการ 
(2) แสดงถึงความรับผิดชอบของผูผ้ลิต/องค์กร ท าให้ผูบ้ริโภคสบายใจ

เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ/์บริการ 
(3) เป็นผูรั้บประกนัผลิตภณัฑ/์บริการตราสินคา้จะเป็นส่ิงสนบัสนุนและ

สร้างความน่าเช่ือถือ เป็นตวัแทนของผูผ้ลิต/องคก์ร ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและค่านิยม 
(4) ลดทรัพยากรทั้งทางดา้นเวลาและเม็ดเงินของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ตรา

สินคา้ท่ีเช่ือถือไดย้อ่มไม่ท าใหผู้บ้ริโภคเสียเวลาแสวงหาผลิตภณัฑ/์บริการจากผูผ้ลิต/องคก์รอ่ืน 
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(5) เป็นสัญลักษณ์ด้านความน่าเช่ือถือ ตราสินค้าแสดงลักษณะและ
คุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์/บริการใน 3 ลกัษณะ ได้แก่ (1) สินคา้ท่ีสามารถตรวจสอบได ้
(Search Goods) จากขนาด สี รูปแบบ และส่วนประกอบของสินคา้ (2) สินคา้ท่ีมีประสบการณ์ 
(Experience Goods) คือ คุณสมบติัของสินคา้ท่ีไม่สามารถประเมิน/ตรวจสอบไดด้ว้ยการทดลองใช้
สินคา้ (3) สินคา้ท่ีมีความน่าช่ือถือ (Credence Goods) คือ คุณสมบติัของสินคา้ท่ีเรียนรู้ไดย้าก 

(6) เป็นส่ิงเร้าใหผู้บ้ริโภคเกิดกระบวนการซ้ือ 
(7) เป็นสัญญาณแห่งคุณภาพ 
(8) แสดงประโยชน์ของตราสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
(9) ลดความเส่ียงให้แก่ผูบ้ริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภคย่อมซ้ือตราสินคา้ท่ี

ตนไวใ้จเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพ 
  2)  บทบาทตราสินคา้ท่ีมีต่อผูผ้ลิต/องคก์ร 

(1) ท าให้สามารถควบคุมหรือติดตามผลได้ง่าย กล่าวคือ ช่วยในการ
บนัทึกผลิตภณัฑ/์บริการคงเหลือและบญัชี ท าใหค้วบคุมผลการด าเนินงานไดง่้าย 

(2) ไดรั้บสิทธ์ิในการการปกป้องคุม้ครองตามกฎหมาย  เน่ืองจากตรา
สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์จะสามารถจดลิขสิทธ์ิได ้

(3) เป็นสัญลกัษณ์ของคุณภาพแก่ผูบ้ริโภค  ส่งผลโดยตรงต่อความพอใจ 
(4) เป็นการส่งมอบผลิตภณัฑ/์บริการท่ีมีเอกลกัษณ์แก่ผูบ้ริโภค 
(5) สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
(6) สร้างผลตอบแทนทางการเงิน กล่าวคือ ในภาวะท่ีตราสินคา้แข็งแกร่ง  

ผูผ้ลิต/องคก์รจะสามารถก าหนดราคาสูงข้ึนได ้
(7) ตราสินคา้สามารถอธิบายถึงส่ิงท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ 
(8) น าเสนอโครงสร้างและความชดัเจนของผลิตภณัฑ์/บริการ 
(9) ท าใหเ้กิดโอกาสในการขยายตราสินคา้ 

 กล่าวโดยสรุป คือ ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ ค า วลี เคร่ืองหมาย   สัญลกัษณ์ การออกแบบ 
หรือการประสานทุกส่ิงขา้งตน้เขา้ดว้ยกนัเพื่อบ่งบอกและระบุถึงผลิตภณัฑ์/บริการของผูผ้ลิตรายใด
รายหน่ึงเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั  สามารถแบ่งไดเ้ป็นรูปลกัษณ์ภายนอก คุณประโยชน์ 
คุณค่า และบุคลิกภาพ  โดยท่ีมีความแตกต่างกบัผลิตภณัฑ์ตรงท่ี ผลิตภณัฑ์ สามารถจบัตอ้งได ้มี
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในแง่ของประสิทธิภาพและคุณค่า 
ส่วนตราสินคา้เป็นเป็นองคร์วมของทุกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งและประกอบกนัอยูใ่นตวัสินคา้รวมไปถึง
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ในด้านความรู้สึก หรือกล่าวได้ว่าเป็นการสะสมรวบรวมการรับรู้สุทธิท่ีผูบ้ริโภคมี หรือความ
ประทบัใจสุทธิ  โดยตราสินคา้มีบทบาททั้งต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต/องคก์ร 

 2.4.2  การวางต าแหน่งตราสินค้า  
 Kotler (1997) และ Kotler and Keller (2012) ไดใ้ห้ค  านิยามของการวางต าแหน่งตราสินคา้ 
(Brand Positioning) วา่ คือการก าหนดอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ โดยศึกษาถึงความเหมือนและความ
ต่างของผลิตภณัฑบ์ริการของทั้งตวัเองและคู่แข่ง  พร้อมทั้งระบุและสร้างเอกลกัษณ์ตามอตัลกัษณ์ท่ี
ถูกก าหนดตามท่ีตนเป็น  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ/์บริการให้ครองใจผูบ้ริโภค ส่งผล
ใหอ้งคก์รไดรู้้จกัตนเองและคู่แข่งอยา่งชดัแจง้ข้ึน 
 สอดคลอ้งกบัการให้นิยามของการวางต าแหน่งตราสินคา้ของ ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547) 
ท่ีวา่ คือการก าหนดจุดยนืของตราสินคา้  โดยมีทิศทางของตราสินคา้ท่ีก าหนดข้ึนมาเป็นการภายใน
เพื่อการรับรู้ร่วมกนัภายในองคก์รวา่จุดยนืของตราสินคา้สู่สายตาสาธารณะเป็นเช่นไร 
  2.4.2.1 องคป์ระกอบของต าแหน่งตราสินคา้ 
  Aaker (1996) จ าแนกองคป์ระกอบของต าแหน่งตราสินคา้ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) อตัลกัษณ์ย่อย/การน าเสนอคุณค่า (Subset of Identity / Value 
Proposition)   
    (1)  อตัลกัษณ์หลกั (Core Identity)   
    (2)  จุดรวมของพลงัอ านาจ (Points of Leverage)   
    (3)  ประโยชน์ท่ีส าคญั (Key Benefits) 
   2)  การส่งข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ผา่นการะบวนการ
ส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงั 
    (1)  กลุ่มเป้าหมายหลกั (Primary)   
    (2)  กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary)  
   3)  ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล (Actively Communicate)  
    (1)  เสริมสร้างภาพลกัษณ์ (Augment of Image)   
    (2)  กระตุน้ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ (Reinforce the Image)  
    (3)  เผยแพร่ภาพลกัษณ์ (Diffuse the Image)  
   4)  มีการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Create Advantage) 
    (1)  จุดของความเหนือกวา่คู่แข่ง (Point of Superiority)   
    (2)  จุดของความเท่าเทียมคู่แข่ง (Point of Parity) 
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  2.4.2.2 กลยทุธ์การวางต าแหน่งตราสินคา้ 
  Weiss (อา้งถึงใน ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547) ไดก้ล่าวถึงการวางต าแหน่งตราสินคา้ 
(Brand Positioning)  โดยการคน้หาจุดร่วมระหวา่งตวัแปรส าคญั ประกอบดว้ย  (1)  Market Needs 
หมายถึง ความตอ้งการของตลาด โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความตอ้งการท่ีมีตวัตนอยูเ่ดิม สามารถเป็น
ความตอ้งการใหม่ ๆ ท่ีองคก์รคิดคน้ข้ึนมาเอง  (2)  Competency  หมายถึง ศกัยภาพขององคก์รท่ีจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการของตลาด  (3)  Passion  หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ ช่ืนชอบ และ
หลงใหลในการมุ่งมัน่ท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการของตลาดของฝ่ายบริหาร  จากนั้นเกิดการท่ี
ทั้งสามตวัแปรมาบรรจบกันดังภาพท่ี 2  สามตวัแปรในการวางต าแหน่ง (Three Paths for 
Positioning) เกิดเป็น 4 จุดร่วม ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.2  สามตวัแปรในการวางต าแหน่ง (Three Paths for Positioning) 
แหล่งทีม่า: Weiss, 2003. 
 

จุดร่วมท่ี 1 เป็นจุดท่ีตราสินคา้สามารถท าไดแ้ละเป็นจุดท่ีตลาดตอ้งการ 
แต่ปัญหาส าคญั คือ ผูบ้ริหารไม่มีความช่ืนชม พึงพอใจ และหลงใหลในจุดน้ี  ดงันั้นการวาง
ต าแหน่งตราสินคา้ในจุดน้ีจึงอาจเกิดความลม้เหลวได ้

จุดร่วมท่ี 2 เป็นจุดท่ีผู ้บริหารมีความต้องการท่ีจะน าเสนอการวาง
ต าแหน่งตราสินคา้  แมว้า่ตลาดจะมีความตอ้งการ แต่สภาพความเป็นจริงของธุรกิจไม่มีความพร้อม  
จุดน้ีอาจเป็นจุดท่ีน่าสนใจถา้ผูบ้ริหารมีเงินพร้อมลงทุนหรือสามารถหาพนัธมิตรมาร่วมลงทุนได ้

จุดร่วมท่ี 3 เป็นจุดท่ีบริษทัมีความสามารถและผูบ้ริหารมีความช่ืนชอบ 
พึงพอใจ และความหลงใหลท่ีจะพฒันาการวางต าแหน่งตราสินคา้น้ีข้ึนมา หากพฒันาข้ึนมาใน
ลกัษณะน้ียอ่มลม้เหลว เน่ืองจากไม่มีความตอ้งการของตลาดส าหรับตราสินคา้เช่นน้ี 
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จุดร่วมท่ี 4 เป็นจุดท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากมีความพร้อมส าคญั ๆ ทั้ง 3 ลกัษณะ 
กล่าวคือ มีความตอ้งการของตลาดท่ีองคก์รสามารถสนองได ้ กอปรกบัผูบ้ริหารมีความช่ืนชอบ พึง
พอใจ และหลงใหลในการวางต าแหน่งตราสินคา้จุดน้ี 
   ตวัแปรส าคญัทั้งสามตวัท่ีกล่าวมาน้ี ตวัแปรท่ีเป็น Market Needs และ 
Capability เป็นส่ิงท่ีเห็นไดป้ระจกัษ์แจง้และเขา้ใจได ้  โดยในทางกลบักนั Passion เป็นตวัแปรท่ี
เขา้ใจล าบาก ส่ิงหน่ึงท่ีนกัสร้างตราสินคา้ตอ้งตระหนกั คือ อยา่ปล่อยให้ Passion มาท าให้เกิดอคติ
ในการมองตวัแปรอ่ืน ๆ 
  ธีรพนัธ์ โล่ทองค า (2553) ไดจ้  าแนกกลยุทธ์ในการก าหนดคุณลกัษณะการวาง
ต าแหน่งตราสินคา้ไว ้7 แบบ ดงัน้ี 
 
   1)  การวางต าแหน่งตราสินคา้ดว้ยลกัษณะหรือประโยชน์ของสินคา้ 
   2)  การวางต าแหน่งตราสินคา้ดว้ยราคาและคุณภาพ 
   3)  การวางต าแหน่งตราสินคา้ดว้ยวธีิการใชสิ้นคา้ 
   4)  การวางต าแหน่งตราสินคา้จากผูใ้ชสิ้นคา้ 
   5)  การวางต าแหน่งตราสินคา้ดว้ยการจดัระดบัชั้นของสินคา้ 
   6)  การวางต าแหน่งตราสินคา้ดว้ยสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
 กล่าวโดยสรุป คือ การวางต าแหน่งตราสินคา้ คือ การก าหนดจุดยืนอนัเป็นเอกลกัษณ์หรือ
จุดขายของผลิตภณัฑ/์บริการขององคก์รของตน  ซ่ึงมาจากการศึกษาถึงอตัลกัษณ์ของตนและคู่แข่ง 
 
 2.4.3  คุณค่าตราสินค้า  
 Kotler and Keller (2012) ไดใ้ห้นิยามวา่ คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึงมูลค่า
ของคุณค่าตราสินคา้ เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งไดอ้นัเป็นมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์/บริการท่ี
มีคุณค่าดา้นจิตใจต่อผูบ้ริโภคและดา้นความสามารถในการท าก าไรให้แก่ผูผ้ลิต/องคก์ร โดยคุณค่า
ตราสินคา้ (Brand Equity) จะสะทอ้นถึงทศันคติ กระบวนการคิด และการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑ/์บริการดงักล่าว 
 ธีรพนัธ์ โล่ทองค า (2553)  แบ่งองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ท่ีส าคญัออกเป็น 5 ส่วน
ส าคญั ประกอบดว้ย 
  2.4.3.1 ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty)  หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอ มีทศันคติในทางบวกต่อ ตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ทั้งทางดา้นความ
เช่ือมัน่ การตระหนกัรู้ การระลึกถึง ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในอนาคต จึงอาจสรุปได้ว่า
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ความจงรักภกัดีในตราสินคา้มีความส าคญั คือ สร้างปริมาณการขายให้สูงข้ึน เพิ่มราคาให้สูงข้ึน 
และรักษาลูกคา้ใหค้งอยู ่ 
  2.4.3.2 การรู้จกัช่ือตราสินคา้ เป็นความสามารถของผูบ้ริโภคในการตระหนกัรู้ 
จดจ าและระลึกไดเ้ก่ียวกบัตราสินคา้หรือสัญลกัษณ์ของตราสินคา้นั้น ๆ  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอยา่ง
หน่ึงท่ีช่วยสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้โดยการสร้างการจดจ าในตราสินคา้  และยงัสมารถสร้าง
ความคุน้เคยกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี   
  2.4.3.3 คุณภาพท่ีถูกรับรู้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม
หรือคุณภาพท่ีโดดเด่นกวา่ตราสินคา้อ่ืน  โดยท่ีคุณภาพของตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีท า
ใหเ้ล็งเห็นถึงความแตกต่างทั้งดา้นคุณภาพและคุณค่ากบัตราสินคา้อ่ืน 
  2.4.3.4 ความเช่ือมโยงกับตราสินค้า หมายถึง ความสัมพันธ์เช่ือมโยงตรา
สินคา้เขา้กบัความภูมิหลงัของผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยสร้างทศันคติและส่ิงเช่ือมโยงเขา้กบัตราสินคา้ใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค 
  2.4.3.5 สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 
 อยา่งไรก็ตามหลกัคิดเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมไม่นาน แต่ไดรั้บ
การยอมรับมาก  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าใหน้กัการตลาดเห็นไดช้ดัเจนวา่ คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าท่ี
แทจ้ริงของตราสินคา้ในความรู้สึกของผูบ้ริโภค  เป็นคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนมาเองจากการเกิด
ปฏิสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ในจุดต่าง ๆ  แนวคิดเร่ืองคุณค่าตราสินคา้นอกจากจะมีประโยชน์ช่วยเป็น
แนวทางสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งย ัง่ยนืแลว้  ยงัเป็นแนวทางเพื่อวิจยัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของตราสินคา้อีกดว้ย (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547) 
 การบริหารคุณค่าตราสินคา้ (Managing Brand Equity)  เป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเชิงกล
ยุทธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมจากนกัการตลาดเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งแข่งขนักนัสูงเพื่อ
บริหารตราสินคา้ให้มีพลงัและอ านาจเพียงพอท่ีจะช่วยธุรกิจต่อสู้กบักระแสการเปล่ียนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลจากคู่แข่งขนั 
เทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  โดยวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือ การบริหารคุณค่าตราสินคา้ หมายถึงการบริหารทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผูบ้ริโภคระลึกถึงตรา
สินคา้ (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547)  โดยตราสินคา้ท่ีสามารถด ารงอยูไ่ดเ้กินกว่า 50 ปี จะเกิดการ
ยอมรับในกลุ่มนักการตลาดและนักส่ือสารการตลาดโดยทั่วไปว่าเป็นตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง 
(Powerful Brand) และถือวา่ เป็นทรัพยสิ์น (Asset) ท่ีมีมูลค่ามหาศาลของธุรกิจ  คุณสมบติัพื้นฐาน
ของตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งมี 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) ความแตกต่างท่ีลูกคา้ตอ้งการ (2) ความประทบัท่ี
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ลูกคา้จะได้รับ (3) มีความต่อเน่ืองและมีความสม ่าเสมอ (4)  มีลิขสิทธ์ิคุม้ครอง (5) มีความเป็น
สากล (6) อยูร่อดทนทานและนานขา้มยคุสมยั (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า, 2553) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นและ
สัมผสัไดถึ้งความมีคุณค่าของตราสินคา้มีคุณค่า   ผา่นความรู้สึกนึกคิดและทศันคติท่ีมีต่อคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑ์/บริการและส่งผลต่อความพึงพอใจต่อตราสินคา้  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดา้นการสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการวิจยั
จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคของตราสินคา้   ท่ีส าคญัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 
ยอ่มตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการบริหารคุณค่าตราสินคา้ (Managing Brand Equity)  เพื่อให้
ผูบ้ริโภคระลึกถึงตราสินคา้และการกา้วสู่ความเป็น ตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่ง (Powerful Brand) สืบไป 

 
2.5  ทฤษฏคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล   
 
 ในความเหมือนของความเป็นมนุษย์ย่อมมีความต่างซ่อนอยู่   ซ่ึงทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีสามารถอธิบายถึงความ
แตกต่างดงักล่าวน้ีได ้ โดยหากมองในมุมของการตลาดจะพบวา่  ในความเป็นผูบ้ริโภคของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูบ้ริโภค  นักการตลาดจึงควรศึกษาถึงทฤษฎีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลก่อนในขั้นตน้  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิต/องคก์รในการวางแผนกลยุทธ์
การส่ือสารการตลาดใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 De Fleur (2010) และ Blackwel, Miniard and Eagel (2006) อธิบายถึงทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ว่า บุคคลมีความแตกต่างกนัหลายประการ เช่น บุคลิกภาพ สติปัญญา ค่านิยม 
ทศันคติ แรงจูงใจ  ความสนใจ เป็นตน้  และความแตกต่างน้ียงัข้ึนอยูก่บัสภาพทางสังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรของบุคคล เช่น เวลา เม็ดเงิน และความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล ซ่ึงจะสนองลกัษณะ
ความตอ้งการ (Needs) มูลค่า (Value) วถีิการด าเนินชีวติ (Lifestyles) ท่ีแตกต่างกนั จึงส่งอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสาร พฤติกรรมขอ้มูล ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ขอ้มูล
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั อนัน าไปสู่พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 
2555) 
 De Fleur and Ball-Rokeach (1982) กล่าวถึงหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลวา่บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) ดา้นกายภาพและสภาพจิตวิทยา  กล่าวคือ มนุษยมี์ความแตกต่างกนัทางดา้น
จิตวทิยาส่วนบุคคลและดา้นชีวภาค เช่น ความแตกต่างทางดา้นทางดา้นพนัธุกรรม เพศ อาย ุเป็นตน้ 
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2) ดา้นการเรียนรู้  กล่าวคือ บุคคลยอ่มมีโอกาส วิธีการ และเร่ืองราวในการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างทางดา้นกายภาพและสภาพจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของมนุษย ์ แต่ความแตกต่างทางดา้นการเรียนรู้ส่งผลมากกวา่ปัจจยัขา้งตน้  
(De Fleur, 2010) 

3) ดา้นสภาพแวดล้อม  สภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการขดัเกลา 
ทางสังคมของบุคคลท่ีแตกต่างกนั  อนัจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

4) ดา้นทศันคติ ความเช่ือถือ ค่านิยม และบุคลิกภาพ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ความแตกต่างดา้นสภาพแวดลอ้มมาจากการสั่งสมจากพื้นฐานท่ีบุคคลอยูอ่าศยัหรือไดรั้บการเล้ียงดู
จนเติบโตมาเติบโตมา  กล่าวคือ สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม 
และบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั (Blackwel, Miniard & Engel, 2006) 
 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences Theory) เป็นทฤษฎี
ท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บสารกบัพื้นฐานชีวติของแต่ละบุคคล  โดยผูรั้บสารแต่ละคนก็
ย่อมมีพื้นฐานชีวิตท่ีแตกต่างกนั  มีทศันคติ ค่านิยม การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อพฤติกรรมความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ ท่ีแตกต่างกนั  นบัเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการส่ือสาร โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ าเอาทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคลมา
วิเคราะห์บนพื้นฐานลักษณะทางด้านประชากรแตกต่างกัน  ส่งผลต่อความต้องการข้อมูล การ
แสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย รวมไปถึงมี
ความสอดคล้องกบัแนวคิดดงักล่าวหรือไม่  ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะพิจารณาเป็นแนวทางในการศึกษาและ
อธิบายถึงลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยของสายการบินไทยสมายลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.6  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 การด าเนินธุรกิจย่อมไม่สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืนหากผูผ้ลิต/องค์กรมุ่งแต่จะท า
การค้าฝ่ายเดียวโดยไม่ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากอย่างหน่ึงในการ
ด าเนินธุรกิจในใหป้ระสบความส าเร็จ  กล่าวคือการมองในอีกมุมหน่ึงของทางดา้นผูผ้ลิต/องคก์รใน
การท าความรู้จกักบัความตอ้งการและกระบวนการต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูผ้ลิต/
องค์กรท่ีพึงศึกษาให้รู้จกัพฤติกรรมของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเป็นล าดบัแรก ๆ  มีนกัวิชาการหลาย
ท่านใหค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวด้งัน้ี  
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 Schiffman and Kanuk (2007) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการ
แสดงผลซ่ึงพฤติกรรมในการแสวงหา, การซ้ือ, การใช,้ และการก าจดั ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีพอใจ
กบัความตอ้งการของตนเอง โดยมุ่งเน้นในกระบวนการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรของตนอนั
ไดแ้ก่ เวลา เมด็เงิน และความพยายาม 
 Assael (1992) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ กระบวนการในการ
ซ้ือและการใชสิ้นคา้/บริการ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้ตวัเองเกิด
ความพึงพอใจ  โดยประมวลผลขอ้มูลตราสินคา้ท่ีไดรั้บและผา่นการเลือกสรรมาผา่นกระบวนการ
พิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 Arnould, Price and Zinkhan (2004) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัไดม้า การใช้ และก าจดัซ่ึงสินคา้ บริการ แนวคิด 
หรือประสบการณ์ 
 Blackwell,  Miniard and Engel (2006) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บการบริโภค และก าจดัทิ้งของสินคา้และบริการ รวมไป
ถึงกระบวนการตดัสินใจในการกระท าทั้ งก่อนและหลังการกระท าของผูบ้ริโภค  โดยมุ่งเน้น
การศึกษาไปท่ีประเด็นกิจกรรมของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
 นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ไดม้า การบริโภค และการก าจดัทิ้งซ่ึง
สินคา้และบริการ โดยพฤติกรรมมิไดห้มายถึงกิจกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายเท่านั้น แต่ยงัหมาย
รวมถึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูบ้ริโภคดว้ย 
 โดยสรุปแลว้ก็คือพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล
ไดก้ระท าเพื่อให้ไดม้า บริโภค รวมถึงการก าจดัซ่ึงผลิตภณัฑ์/บริการ ผา่นการประมวลผลขอ้มูลท่ี
ได้รับมา เป็นการแสดงออกทั้งทางกายและทางจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการ
บริโภคผลิตภณัฑ/์บริการ 

นอกจากน้ี ภารณี สกุลศรีเศรษฐี (2549) จ าแนกกระบวนการของผูบ้ริโภคออกเป็น 3 ส่วน
ส าคญั ไดแ้ก่  (1)  ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ การคมนาคม การบริการท่ีมีอยูใ่น
การตลาด และการบริโภค  (2)  บุคคล หมายถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (The Ultimate Consumer) และ
มุ่งท่ีตวับุคคล ซ่ึงหมายถึง ผูซ้ื้อสินคา้และบริการเพื่อน าไปใชบ้ริโภคเอง  (3)  กระบวนการต่าง ๆ 
ของการตดัสินใจ  ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นกระบวนการก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ  รวมถึงการตระหนกัถึง
ความส าคญัของกิจกรรมการซ้ือท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด  
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 สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู ้บริโภค เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นศึกษากระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภค  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกบัผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์ถึงปฏิกิริยาของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดใ้ชบ้ริการของสายสายการบินไทยสมายล์  รวมทั้ง
กระบวนการต่าง ๆ ในการใหข้อ้มูลตามช่องทางท่ีสามารถตอบสนองต่อผูโ้ดยสารชาวไทย  อนัเป็น
ขั้นตอนของการตดัสินใจใชบ้ริการซ่ึงเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะ
พิจารณาเป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายถึงลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการชาวไทยของสายการบิน
ไทยสมายลไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
2.7  บริบทองค์กร ตราสินค้า และการส่ือสารตลาดของสายการบินไทยสมายล์ 
 
 2.7.1  บริบทองค์กรสายการบินไทยสมายล์ 
 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (2556) ไดด้ าเนินกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองคก์ร (Corporate 
Portfolio Strategy)  โดยการพฒันาศกัยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ ทั้งในส่วน
ของกลุ่มธุรกิจสายการบิน (Airline Portfolio) และกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน (Aviation 
Business Portfolio) เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นการขยาย
โอกาสรองรับการเปิดเสรีการบินอาเซียน  โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) โดยด าเนินการ
ภายใตด้ าเนินการภายใต้ใบรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) 
เดียวกนักบัการบินไทยภายใตช่ื้อ สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 และเร่ิมท าการบินเท่ียวแรกในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มาเก๊า  
ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา  และได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชด าเนิน
พร้อมดว้ยพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสายการบิน
ไทยสมายล์อย่างเป็นทางการ  โดยมีนายอ าพน  กิตติอ าพน  ประธานกรรมการ  นายโชคชัย    
ปัญญายงค์  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพฒันาธุรกิจ รักษาการ กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  นายวรเนติ  หลา้พระบาง กรรมการผูจ้ดัการหน่วยธุรกิจสายการบินไทยสมายล ์
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังาน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  พร้อมดว้ยแขกผูมี้
เกียรติในธุรกิจการบินเชิงพาณิชยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูบ้ริหารหน่วยงานสังกดักระทรวง
คมนาคม เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงซ่อมอากาศยานฝ่ายช่างการบินไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ (THAI, 2012A) 
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ใน พ.ศ. 2556 มีแผนการจดัตั้งสายสายการบินไทยสมายล์เป็นบริษทัยอ่ยเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ รวมถึงการสร้างความชดัเจนของบญัชีรายรับ-รายจ่าย ภายใตช่ื้อว่า 
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวยส์ จ  ากดั (Thai Smile Airways Company Limited) เป็นบริษทัจ ากดัตาม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100 
เปอร์เซ็นต ์เป็นผลใหบ้ริษทัมีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ (กบท., 2556)  

 
 2.7.2  ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

สายการบินไทยสมายล์เป็น Sub-brand ของการบินไทยท่ีตอ้งการสร้างความแตกต่างเพื่อ
เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคในกลุ่มตลาด (Segment) ใหม่ ๆ ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่ง
ผูโ้ดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในระยะทางบินประมาณไม่เกิน 4 ชัว่โมงบิน มี
ต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินภูมิภาค (Regional Airline) เน้นท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ประเทศจีนตอนใต ้และภูมิภาคเอเชียใต ้  

มีต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning) เป็นแบบเป็นแบบไลตพ์รีเมียม (Light Premium) 
ซ่ึงผลิตภณัฑ์/บริการไม่ไดเ้ป็นไปในลกัษณะของสายการบินตน้ทุนต ่า (Low-cost Airlines)  ใช้
ภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น (Image) เป็นส่ือในการด าเนินธุรกิจด้วยบุคลิกภาพตราสินค้า (Brand 
Character) ท่ีเป็นองคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยท่ี์ทนัสมยั  เป็นมิตร และมีความคุม้ค่า ( Trendy-
Friendly-Worthy)  

สายการบินไทยสมายล์ส่ือสารตราสินคา้ผ่านส่วนประกอบตราสินคา้ (Brand Elements)  
(Etzel, Walker & Stanton, 2007) ดงัต่อไปน้ี 

2.7.2.1 ช่ือตรา (Brand Name) 
 2.7.2.2 เคร่ืองหมายตรา/โลโก ้ (Brand Mark/ Logo)   สายการบินไทยสมายล์ใช้

เคร่ืองหมายตรา/โลโก ้(Brand Mark/ Logo) อนัแสดงถึงภาพลกัษณ์ท่ีมีความสดใส มีสีสัน ทนัสมยั 
และยงัส่ือถึงการเป็นองคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยอ์งคก์รใหม ่ท่ีบริหารงานภายใตเ้งาของสายการ
บินแห่งชาติอยา่งการบินไทย   โดยมีส่วนประกอบ ไดแ้ก่  (1)  สี สายการบินไทยสมายล์ใชสี้โดยมี
พื้นฐานมาจากสีสันเดิมของการบินไทย ไดแ้ก่ สีชมพบูานเยน็ สีม่วง และสีเหลืองทอง  มาประกอบ
กบัสีส้มสีส้ม ท่ีส่ือถึงความสนุกสนาน ความสดใส ความทนัสมยั ความกระฉับกระเฉงว่องไว 
บรรยากาศผอ่นคลาย ความเป็นวยัรุ่น  ซ่ึงเหมาะกบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่  (2)  ตวัอกัษร สายการบิน
ไทยสมายล์เพิ่มความโดดเด่นโดยการใช้ลูกเล่นรูปแบบตวัอกัษรค าวา่ “Smile” ท่ีให้ความรู้สึกถึง
ความเป็นมิตร เขา้ถึงง่าย  ประกอบกบัการเพิ่มสีสันตวัอกัษรให้ดูสะดุดตาเป็นพิเศษต่อทา้ยค าว่า 
“THAI” ในรูปแบบตวัอกัษรตามแบบท่ีมีเคร่ืองหมายตรา/โลโก ้(Brand Mark / Logo) ภาษาองักฤษ
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ของการบินไทยท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมีระดบัในชั้นพรีเมียม (Premium)  เม่ือรวมกบัค าวา่ “Smile” 
จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไลต์พรีเมียม (Light Premium)  ตรงกบัความรู้สึกท่ีว่ามีความคุม้ค่า 
(Worthy ) (บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย ์จ  ากดั, 2555)  ดงัท่ีปรากฏใน ภาพท่ี 2.3  ภาพแสดง
เคร่ืองหมายตรา/โลโก ้(Brand Mark / Logo) ท่ีส่วนประกอบดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 
 

ภาพที ่2.3  เคร่ืองหมายตรา/โลโก ้(Brand Mark / Logo) 
แหล่งทีม่า:  Thai Smile Airways Company Limited (THAI Smile) (Producer), 2015B.    

 
 2.7.2.3 สโลแกน (Slogan)  สายการบินไทยสมายล์ใชส้โลแกน (Slogan) ภาษา 

องักฤษและภาษาไทยวา่ “ Fly Smart with THAI Smile” และ “ไทยสมายล์ รอยยิม้คู่ฟ้า” ตามล าดบั 
(THAI, 2012C) 

  

 2.7.3  การส่ือสารตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 
สายการบินไทยสมายล์ส่ือสารตราสินคา้ผ่านเคร่ืองมือทางการส่ือสารตลาดดงัตวัอย่าง

พร้อมภาพประกอบ ดงัต่อไปน้ี 
  2.7.3.1 โฆษณา 
 

  
 
ภาพที ่2.4  โฆษณาทางโทรทศัน์ “The Sky of Smiles” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014G. 
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  2.7.3.2 ประชาสัมพนัธ์  
 

 
 
ภาพที ่2.5  ข่าวประชาสัมพนัธ์ “His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn  
                   Attends THAI Smile Launch”  
แหล่งทีม่า:  THAI (Producer), 2012A. 
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  2.7.3.3 การตลาดทางตรง 
 

 
 

ภาพที ่2.6  E-mail “ ‘We’ are ‘THAI Smile AIRWAYS FROM 10th, 2014 onwards’ ”   
แหล่งทีม่า:  THAI Smile, E-mail, 2014 April 11. 
 
  2.7.3.4 การส่งเสริมการตลาด  

 

 
 
ภาพที ่2.7  การส่งเสริมการตลาด “DOUBLE SMILE WITH THAI SMILE & AGODA.COM”  
แหล่งทีม่า:  Agoda.com, 2014.   
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  2.7.3.5 กิจกรรมการตลาด 
 

  
 
ภาพที ่2.8  Flash Mob เปิดตวัเท่ียวบินปฐมฤกษโ์ดยพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสายการบิน     
     ไทยสมายลท่ี์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
แหล่งทีม่า:  THAI (Producer), 2012C. 
 
  2.7.3.6 การเป็นผูส้นบัสนุน  
 

 
 

ภาพที ่2.9  สายการบินไทยสมายลเ์ป็นผูร่้วมสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการงานสัมมนา  
                   “Euromoney ‘Greater Mekong Investment Forum’ ”  
แหล่งทีม่า:  THAI (Producer), 2012E. 
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  2.7.3.7 การส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม  
 

 
 

ภาพที ่2.10  การบินไทยและสายการบินไทยสมายลร่์วมสนบัสนุนนกักีฬาไทยในการแข่งขนั 
                    “Asean Para Games” คร้ังท่ี 7 ณ กรุงเนปิดอว ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
แหล่งทีม่า:  THAI (Producer), 2014.  
 
 2.7.4  ช่องทางส่ือในการส่ือสารตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

สายการบินไทยสมายลส่ื์อสารตราสินคา้ผา่นเคร่ืองมือทางการส่ือสารตลาดผา่นช่องทางส่ือ
ดงัตวัอยา่งพร้อมภาพประกอบ ดงัต่อไปน้ี 
  2.7.4.1 ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) 
   1)  โทรทศัน์ 

 

 
 
ภาพที ่2.11  สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินของสายการบินไทยสมายล ์
                   ในรายการ  “ข่าวขน้ รับอรุณ”  
แหล่งทีม่า:  ข่าวขน้ รับอรุณ, 2555. 
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   2)  หนงัสือพิมพ ์
 

 
 

ภาพที ่2.12  ข่าวประชาสัมพนัธ์งานสัมมนาผูบ้ริหารสายการบินไทยสมายลแ์ละสายการบินนกแอร์ 
                    “ร่วมมือท างาน” ในหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
แหล่งทีม่า:  กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ, 2557ค. 
 

3)  นิตยสาร We Smile  
 

 
2.13  

ภาพที ่2.13  นิตยสารประจ าเท่ียวบินรายเดือน “We Smile” ฉบบัปฐมฤกษข์องสายการบิน 
                    ไทยสมายล ์ 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2015A. 
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   4)  นิตยสาร SAWASDEE ของการบินไทย 
 

 

 
ภาพที ่2.14  ข่าวประชาสัมพนัธ์ “THAI Smile Selects New Flight Attendants”ในนิตยสารประจ า  
                      เท่ียวบินรายเดือน “SAWASDEE” ของการบินไทย  
แหล่งทีม่า:  THAI (Producer), 2012D. 
 
                5)  จุลสาร Royal Orchid Plus News ของการบินไทย 
 

 
 

ภาพที ่2.15  ประชาสัมพนัธ์ “Service with a Thai Smile”ในจุลสารรายสามเดือน  
        “ROYAL ORCHID PLUS” ของการบินไทย  
แหล่งทีม่า: THAI (Producer), 2012B. 
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   6)  บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา 
 

 
 
ภาพที ่2.16  ภาพป้ายโฆษณาของสายการบินไทยสมายล ์
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014F.  
 
  2.7.4.2 ส่ือใหม่ (New Media) 

1)  Website: www.thaismileair.com 
 

 
 

ภาพที ่2.17  เวบ็ไซตท์างการของสายการบินไทยสมายล ์“www.thaismileair.com” 
แหล่งทีม่า:   THAI Smile (Producer), 2014D. 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaismileair.com/
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           2)  Facebook Fan Page: THAI Smile 
 

 
 

ภาพที ่2.18  Facebook Fan Page ทางการของสายการบินไทยสมายล ์“THAI Smile” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014A. 
 

3)  Twitter: thaismileair 
 

 
 

ภาพที ่2.19  Twitter ทางการของสายการบินไทยสมายล ์“thaismileair” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014C. 
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                      4)  YouTube: THAI Smile Airways Official Youtube Channel 
 

 
 

ภาพที ่2.20  ช่อง YouTube ทางการของสายการบินไทยสมายล ์“THAI SmileAirways Official  
                     YouTube Channel” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014B. 
 
                   5)  Instagram: thaismileair 

 

 
 

ภาพที ่2.21  Instagramทางการของสายการบินไทยสมายล ์“thaimileair” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2014E. 
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      6)  Mobile Application: THAI Smile   
 

  
   

ภาพที ่2.22  Mobile Application ทางการของสายการบินไทยสมายล ์“THAI Smile” 
แหล่งทีม่า:  THAI Smile (Producer), 2015C.                     

 

2.8  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ภารณี สกุลศรีเศรษฐี (2549) ศึกษาความตอ้งการขอ้มูลและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อ
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของสายการบินแอร์ไทยเอเชีย พบวา่ (1) เพศต่างกนัมีความตอ้งการ
ขอ้มูลด้านเส้นทางการบินเพิ่มแตกต่างกนั ระดับการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการขอ้มูลในด้าน
ตารางเท่ียวบินแตกต่างกนั และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัความตอ้งการขอ้มูล
ในรูปแบบการให้บริการของสายการบิน โดยท่ีตวัแปรดา้นอายุ รายได ้และอาชีพแตกต่างกนัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขอ้มูลแตกต่างกนั (2) เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและจ านวน
คร้ังท่ีใช้บริการต่างกันมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับส่ือบางส่ือแตกต่างกัน โดยรายได้มี
ความสัมพนัธ์ผกผนักบัการเปิดรับส่ือโทรทศัน์ของผูโ้ดยสารในทิศทางตรงกนัขา้มแต่จ านวนคร้ัง
ของผูโ้ดยสารมีการแปรผนักบัการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตในทิศทางเดียวกนั (3) ความตอ้งการใน
การจองตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน ตารางเท่ียวบิน เส้นทางการบินท่ีเปิดมีความสัมพนัธ์แปรผนักบัการ
เปิดรับส่ือหนงัสือพิมพแ์ละอินเทอร์เน็ตในทิศทางเดียวกนั  ส่วนความตอ้งการขอ้มูลดา้นราคา     
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ตัว๋โดยสารมีความสัมพนัธ์แปรผนักบัส่ือหนงัสือพิมพแ์ละส่ืออินเทอร์เน็ตแต่กลบัมีความสัมพนัธ์
ผกผนักบัส่ือโทรทศัน์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  ทั้งยงัเป็นท่ีน าสังเกตวา่ความตอ้งการขอ้มูลในรูปแบบ
การให้บริการบนเคร่ืองบินมีความสัมพนัธ์กับการเปิดรับส่ือทุกส่ือยกเวน้ส่ือโทรทศัน์และส่ือ
โปสเตอร์/ป้ายผ้า  ส่วนผู ้โดยสารท่ีมีความต้องการข้อมูลในระบบการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพนัธ์แปรผนักับการเปิดรับส่ือหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์/ป้ายผา้และอินเตอร์เน็ตไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 เมธาวี กลัวทานนท ์(2552) ศึกษาการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในและความตอ้งการ
ขอ้มูลข่าวสารของพนกังานบริษทัทีโอทีจ ากดั (มหาชน)พบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยจะเปิดรับส่ืออ่ืน ๆ  (บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์) สูงสุด  รองลงมาคือส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ และส่ือส่ิงพิมพ์
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในส่ือแต่ละประเภท สรุปไดว้า่ ในส่วนของส่ือส่ิงพิมพ ์กลุ่มตวัอยา่งมีการ
เปิดรับส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภทโปสเตอร์มากท่ีสุด รองลงมาคือประเภทวารสารรายเดือน 
TOT@HOME ประเภทข่าวรอบร้ัว และประเภทข่าวแผน่ การเปิดรับส่ือวิทยุกระจายเสียงหรือเสียง
ตามสาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือวิทยุกระจายเสียงหรือเสียงตามสายรายการคุยข่าวเชา้น้ี
มากท่ีสุด รองลงมาคือรายการข่าวประชาสัมพนัธ์ รายการ TOT NEWS รายการกา้วไปกบัเราและ
รายการ TOT TALK ในส่วนของส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ประเภทเว็บไซต์ภายในมากท่ีสุด รองลงมาคือประเภทไฟวิ่งและประเภท
โทรทศัน์วงจรปิด (TOT TIME)  นอกจากนั้นยงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดเวบ็ไซตภ์ายในเพื่อรับ
ขอ้มูลข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมาคือข่าวประชาสัมพนัธ์และ TOT 
STREAM ตามล าดบั (2) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร
ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ/สิทธิ
ประโยชน์และผลประโยชน์ต่าง ๆ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ขอ้มูลข่าวสารภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรและขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ตามล าดบั 
 โสภิตา สมจิตร (2550) ศึกษาความต้องการข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือแผ่นพบั  รองลงมา
ได้แก่ ส่ืออินเทอร์เน็ต  ซ่ึงเท่ากบัส่ือบุคคลและส่ือวีซีดีตามล าดบั  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อส่ือแผ่นพบัในระดบัมากในดา้นการจดัรูปแบบสวยงามและน่าสนใจมีความพึง
พอใจต่อส่ือวซีีดีในระดบัมากเช่นเดียวกนัในดา้นเน้ือหาในวซีีดีใหค้วามรู้เก่ียวกปัระวติัความเป็นมา
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ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางส่วนส่ืออินเทอร์เน็ตนั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ     
ปานกลางในด้านเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องชัดเจนและข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้นอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจต่อส่ือบุคคลใน
ระดบัมากในดา้นเจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพและเป็นกนัเองในการใหข้อ้มูล 
 นภสัวณัจ์ ศกัด์ิชชัวาล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการตดัสินใจท่องเท่ียวภายในประเทศพบว่ากลุ่มตวัอย่างเคยมีพฤติกรรมแสวงหา
ขอ้มูลการท่องเท่ียวผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวขององคก์รหวงัผล
ก าไรคือ www.pantip.com และเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวขององค์กรไม่หวงัผลก าไรคือ 
www.tourismthailand.org โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ตในดา้นการเดินทางอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความถ่ีในการเขา้ไปแสวงหาขอ้มูลดา้น
ประเภทยานพาหนะท่ีจะใช ้เดินทางไปยงัจุดหมายปลายทาง เช่น เคร่ืองบิน รถยนตโ์ดยสาร รถไฟ 
เรือ เป็นตน้ สูงท่ีสุดซ่ึงเป็นความถ่ีในระดบัปานกลาง 
 ประภสัศรี โคทส์ (2553) ศึกษาการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวสหราชอาณาจกัรกลุ่มผูมี้รายไดสู้งท่ีเดินทางมาประเทศไทยพบว่า (1) นกัท่องเท่ียวชาวสห-
ราชอาณาจกัรกลุ่มผูมี้รายได้สูงแสวงหาขอ้มูลก่อนการเดินทาง ได้แก่ ด้านสายการบินจากส่ือ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นโรงแรมท่ีพกั ส่วนขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
เดินทางและขอ้มูลท่ีสนใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางจากแหล่งข้อมูลร่วมกัน
มากกวา่หน่ึงแหล่ง เช่น ส่ืออินเทอร์เน็ตร่วมกบับริษทัทวัร์ เพื่อเปรียบเทียบราคาตัว๋เคร่ืองบินและ
โรงแรมท่ีพกั ส่ืออินเทอร์เน็ตร่วมกบัหนงัสือท่องเท่ียวและเครือข่ายทางสังคมเพื่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจในการเดินทาง เอกสารแผน่พบัและคนทอ้งถ่ินเพื่อแสวงหาขอ้มูล เป็นตน้ตน้ (2) ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการแสวงหาขอ้มูล ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการเดินทาง ทศัคติต่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การ
ใช้เครือข่ายทางสังคม ความสนใจพิเศษ และการเขา้ถึงขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ (3) ปัญหาในการ
แสวงหาขอ้มูล ไดแ้ก่ ปัญหาคุณภาพและปริมาณของขอ้มูล ปัญหาการใชไ้ฮเปอร์ลิงก์ ปัญหาเวลาท่ี
ใชใ้นการคน้ ปัญหาเวบ็ไซตภ์าษไทย และปัญหาการจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ 
 สุจิตรา ไชยจนัทร์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียว 
และทัศนคติท่ีมีต่อคุณลักษณะข่าวสารการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์ของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตใน
ประเทศไทย พบว่า (1) การแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์มีผูเ้คยคน้หาขอ้มูลผ่าน 
Search Engine, Web Site และรูปแบบอ่ืน ๆ (Web board, Blog, Social Network, E-Mail Address) 
มากกว่าผูท่ี้ไม่เคยแสวงหา  ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยแสวงหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่าน Search 
Engine และ Web Site ส่วนใหญ่ใชว้ธีิการดงักล่าวทุกคร้ัง  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยแสวงหาขอ้มูล
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การท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการดงักล่าวแสวงหานอ้ย (2) ลกัษณะ
ทางประชากรมีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์ พบวา่ สถานภาพ
สมรสมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการคน้หาขอ้มูลผา่น Search Engine เพศและสถานภาพสมรส มี
ความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการค้นหาข้อมูลจากส่ือออนไลน์ประเภท Web Site และเพศมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ  (3) พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์ พบว่า ค่าใช้จ่ายใน
การท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ประเภท Web Site 
และความบ่อยในการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูลจากส่ือออนไลน์
ประเภทอ่ืน ๆ  (4) การแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติท่ีมีต่อ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวของส่ือออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า ความถ่ีในการแสวงหาขอ้มูลผ่าน Search 
Engine และWeb Site ท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อขอ้มูลการท่องเท่ียวของส่ือออนไลน์แตกต่างกนั 
 นิรัชยา เลิศเรืองฤทธ์ิ (2554) ศึกษาการรับรู้ตราสินคา้นกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า 
(1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัสายการบินนกแอร์จากส่ือต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบันอ้ย โดยเปิดรับส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่ือ Call Center 1318ศูนยบ์ริการลูกคา้
และส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารดา้นโปรโมชัน่มากท่ีสุด (2) กลุ่มตวัอย่างรับรู้ตราสินคา้นกแอร์โดย
ภาพรวมในระดบัมาก โดยรับรู้ดา้นการน าเสนอเอกลกัษณ์ทางกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
ผลิตภณัฑ์และดา้นราคา และมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุดในดา้นกระบวนการบริการ (3) ผูโ้ดยสารชาวไทย
ท่ีเปิดรับส่ือต่างกันมีการรับรู้ตราสินค้านกแอร์แตกต่างกัน (4) เพศ อาชีพ รายได้ ของผูโ้ดย
ผูโ้ดยสารชาวไทยต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้นกแอร์แตกต่างกนั 
 ธวชั วุฒิกาญจนธร (2548) ศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้ากับการรับรู้และทศันคติ
ผู ้บริโภคต่อตราสินค้าของ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน)พบว่า ผลในส่วนของ
กระบวนการสร้างตราสินคา้พบว่า (1) การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ทรูสร้างความรู้สึกและความ
เป็นเอกลกัษณ์ (2) การก าหนดบุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้ทรูโดยการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์จาก
แม่บา้นไม่ทนัสมยั มาเป็นชายนกัธุรกิจท่ีทนัสมยั (3) การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้ทรูโดย
เปล่ียนจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์พื้นฐานเพียงอย่างเดียวมาเป็นการส่ือสารแบบครบวงจร (4) การ
เปิดตวัช่ือใหม่ของ ทรูกระท าผา่นส่ือทุกประเภทโดยมีงานโฆษณาเป็นส่ือหลกัให้ผูบ้ริโภครับทราบ
และจดจ า  ผลการวิจัยในส่วนของการรับรู้ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างผูบ้ริโภครับส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ทุกประเภทมากท่ีสุดคือ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จ านวน 1-5 คร้ัง/สัปดาห์ การรับรู้
ของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ทรูในดา้นต่าง ๆ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้สูงสุดในเร่ืองท่ีทรูเป็นผู ้
ให้บริการ PCT และมีการรับรู้ท่ีต ่าท่ีสุดในเร่ือง รายการท่ีทรูสนบัสนุน คือรายการคุยคุย้ข่าวและ    
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มีการรับรู้ตราสินค้าทรูในระดับมาก  ผลการวิจยัในส่วนทัศนคติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับ
ทศันคติระดบัมากในทุก ๆ ดา้น ทศันคติช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งองคก์รกบัผูบ้ริโภค
มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ส่วนทศันคติต่อองคก์รมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
 เฉลิมเกียรติ เฟ่ืองแกว้ (2550) ศึกษาภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่าพบวา่ (1) ลกัษณะ
ทางประชากรท่ีแตกต่างกนัของผูไ้ม่เคยใช้บริการ มีภาพลกัษณ์ต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่าง
กนั  (2) ลกัษณะทางประชากรท่ีต่างกนัของผูเ้คยใช้บริการมีภาพลกัษณ์ต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ี
แตกต่างกนั  (3) การเปิดรับข่าวสารของผูเ้คยใช้และผูไ้ม่เคยใช้บริการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า (4) การเปิดรับข่าวสารของผูเ้คยใชบ้ริการสายการบินนกแอร์มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของสายการบินนกแอร์ (5) การเปิดรับข่าวสารของผู ้
เคยใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย (6) การเปิดรับข่าวสารของผูเ้คยใชบ้ริการสายการบินวนัทูโกมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของสายการบินวนัทูโก (7) ภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่าใน
สายตาของผูเ้คยใชบ้ริการและไม่เคยใชบ้ริการมีความแตกต่างกนั 
 อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการ
บินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศพบวา่ (1) ลูกคา้ท่ีมีระดบัการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการสาย
การบินต้นทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศมีการรับรู้อยู่ในระดบัมากด้านทศันะการตอบสนองท่ี
รวดเร็วความเช่ือถือไดก้ารเขา้ถึงจิตใจลูกคา้ (2) ลูกคา้ท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพ
การบริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศด้านทศันะความมัน่ใจการตอบสนองท่ี
รวดเร็วและความเช่ือถือไดแ้ตกต่างกนั (3) ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการ
บริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศดา้นทศันะการตอบสนองรวดเร็วความเช่ือถือ
ไดท้ศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็วและความเช่ือถือไดแ้ตกต่างกนั (4) ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมี
ผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศในทุกทศันะ
แตกต่างกนั (5) ลูกคา้ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศในทุกทศันะแตกต่างกนั (6) ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีผลต่อการรับรู้
จริงในคุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศดา้นทศันะความเช่ือถือได้
ความมัน่ใจการตอบสนองท่ีรวดเร็วและทศันะการเขา้ถึงจิตใจลูกคา้แตกต่างกนั  (7) ลูกคา้ท่ีมีรายได้
ต่างกนัมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศใน
ทุกทศันะแตกต่างกนั  (8) ลูกคา้มีความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการดา้นทศันะความ
มัน่ใจการตอบสนองท่ีรวดเร็วความเช่ือถือไดก้ารเขา้ถึงจิตใจลูกคา้และลกัษณะทางกายภาพแตกต่าง
กนัโดยค่าเฉล่ียของคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการมีค่าต ่ากว่าค่าเฉล่ียของคุณภาพ
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บริการตามความคาดหวงัทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงแสดงวา่ลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น
คุณภาพการบริการอยู่ในระดบัต ่ากว่าความคาดหวงัโดยด้านทศันะความเช่ือถือได้เป็นด้านท่ีมี
ช่องวา่งความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้มากท่ีสุด 
 วิมลรัตน์ สังขเ์ล่ียมทอง (2555) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อ
คุณภาพการให้บริการของสายการบินกาตาร์เเอร์เวยส์ พบวา่ (1) การรับรู้คุณภาพการให้บริการส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ยกเวน้ดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็วและการเขา้ถึงจิตใจของลูกคา้ อยู่
ในระดบัปานกลาง  (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ 
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้ท่ีต่างกัน มีความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการ
ใหบ้ริการแตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ีต่างกนัมีความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยส่วน
ใหญ่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคาดหวงัคุณภาพการให้บริการโดยส่วนใหญ่
ไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีมีการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
 ดาราวรรณ รอดเส็ง (2552) ศึกษาการรับรู้ตราสินคา้วาโก้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ-   
มหานคร พบว่า  (1) กลุ่มตวัอย่างรับรู้ตราสินคา้วาโกด้า้นสินคา้วา่เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  
ดา้นราคา รับรู้วา่มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด  ดา้นสถานท่ี รับรู้วา่มีสถานท่ี
จดัจ าหน่ายเพียงพอมากท่ีสุด  ด้านการบริการ/พนักงานขาย รับรู้ว่าพนักงานขายมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการให้ค  าแนะน าสินค้าได้ดีมากท่ีสุด  ด้านการส่งเสริมการขาย รับรู้ว่ามีการ
โฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์และนิตยสารมากท่ีสุด (2) กลุ่มตวัอย่างรับรู้ตราสินค้าวาโก้ทางส่ือ
โทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นส่ือโบวช์วัร์/และส่ือวทิยุ 
 อุฑ์โฆษ โรจนมุกดา (2548) ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการบริการของสายการ
บินแอร์เอเชียพบว่า (1) ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการบุคลากรและ
ภาพลกัษณ์ในระดบัปานกลาง (2) เพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสายการบินแอร์
เอเชียไม่แตกต่างกนัทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ และภาพลกัษณ์ (3) สถานภาพต่างกนั มีความ
พึงพอใจต่อการบริการของสายการบินแอร์เอเชียไม่แตกต่างกนัทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ บุคลากร และ
ภาพลกัษณ์ (4) การศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสายการบินแอร์เอเชียแตกต่าง
กนัดา้นผลิตภณัฑ์ บุคลากร ส่วนในดา้นการบริการและภาพลกัษณ์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
(5) อาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสายการบินแอร์เอเชียแตกต่างกนัทั้งทางดา้นการ
บริการและภาพลกัษณ์ ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์และบุคลากรมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั (6) รายได้
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสายการบินแอร์เอเชียแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วน
ดา้นการบริการภาพลกัษณ์และบุคลากรมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั (7) ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารสายการบินแอร์เอเชียมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์ระดบัค่อนขา้งต ่า 
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 อรอุมา สืบกระพนั (2552) ศึกษาความตอ้งการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของวิศวกร บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ส านกัปฏิบติัการส่วน
ภูมิภาคภาคเหนือ พบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งขอ้มูลจากเพื่อน/ผูร่้วมงานใน
ระดบัมาก ใช้ประเภทขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก  ดา้นความตอ้งการขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการแหล่งข้อมูลจากแหล่งจดัเก็บข้อมูลแผนกบุคคลในระดับมาก
ตอ้งการประเภทขอ้มูลจากอินทราเน็ตในระดบัมาก (2) ส าหรับพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสวงหาขอ้มูลจากเพื่อน/ผูร่้วมงานในระดบัมากประเภทของขอ้มูลท่ี
แสวงหาในระดบัมากคืออินทราเน็ต อีกทั้งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการ
แสวงหาขอ้มูลคือเพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัเก่ียวกบังานในหน้าท่ีในระดบัมาก มีวิธีการแสวงหา
ขอ้มูลดว้ยตนเองในระดบัมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามแสวงหาขอ้มูลทุกวนัในระดบัมากท่ีสุด 

ปฐมาพร เนตินนัทน์ (2554) ศึกษาการสังเคราะห์กระบวนการและกลยุทธ์การสร้างตรา
สินคา้ พบวา่ กระบวนการสร้างตราสินคา้หลกัประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การ
วิเคราะห์ตราสินคา้ (2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (3) ปฏิบติัการสร้างตราสินคา้เชิง
ปฏิบติัการและเชิงจิตวิทยา (4) การบริหารความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ (5) การประเมินผลการสร้าง
ตราสินค้า   ส่วนกลยุทธ์การสร้างตราสินค้านั้ นแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์  ได้แก่  (1) การใช้
กระบวนการสร้างตราสินคา้เป็นกลยุทธ์โดยตวัเอง (2) การใชส่ื้อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็น
กลยทุธ์ในการสร้างตราสินคา้ (3) การใชก้ารสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคเป็น
กลยทุธ์ในการสร้างตราสินคา้ 

Ionkin (2009) ศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศและการท าการตลาดในธุรกิจการบิน
ของรัสเซีย พบวา่ ในช่วงประมาณ 55 ปีท่ีผา่นมา การตลาดมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทั้งใน
แง่ของทฤษฎีรากฐานและจากมุมมองของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือในการท าการตลาด และช่องทางส่ือท่ี
เขา้ถึงผูบ้ริโภค  กล่าวคือ การตลาดและการโฆษณามีบทบาทหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจการบินเชิงพาณิชยท่ี์มีการแข่งขนัสูง จึงเป็นผลให้สายการบินตอ้งพยายาม
เป็นผูบุ้กเบิกนวตักรรมการส่ือสารการตลาดให้มากท่ีสุด  นอกจากน้ีสามารถจ าแนกคุณลกัษณะ
ส าคญัของผลิตภณัฑ์/บริการของสายการบินได ้ดงัต่อไปน้ี  (1) ดา้นราคา โดยกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ของทุกกลุ่มตลาดตดัสินใจจากปัจจยัดา้นราคาเป็นส าคญัในการซ้ือบตัรโดยสาร (2) ดา้นตาราง
บินเท่ียวบิน กล่าวคือ ความถ่ีของเท่ียวบิน เวลาเท่ียวบิน และเครือข่ายเส้นทางบินของสายการบิน
อาจเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากท่ีสุด (3) ด้านความสะดวกสบายของห้องโดยสาร              
ตวัเคร่ืองบิน รวมถึงสนามบินท่ีใหบ้ริการ (4) ดา้นความสะดวกในการส ารองและซ้ือบตัรโดยสาร  
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โดยส่ีองคป์ระกอบหลกัของระบบการขาย ไดแ้ก่ สายการบิน ระบบการจดัจ าหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(GDS), ตวัแทนจ าหน่าย และผูใ้ชง้านระบบปลายทาง  นอกจากน้ีตอ้งมีช่องการการตลาดใหม่ท่ีมา
จากการส่ือสารการตลาดอยา่งเป็นทางการโดยตรงจากสายการบิน ไดแ้ก่ ตวัแทนจ าหน่ายออนไลน์ 
เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และคอลล์เซ็นเตอร์  ดงักล่าวมาน้ีความพร้อมของการจ าหน่ายทั้งด้าน
ช่องทาง ระยะเวลา และเครือข่ายในการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินของผูโ้ดยสาร (5) ดา้นภาพลกัษณ์และตราสินคา้ของสายการบิน กล่าวคือ โจทย์
ส าคญัของสายการบินคือการสร้างตราสินคา้ของตวัเองให้เป็นเอกลกัษณ์  อนัมาจากการรวมอตั-
ลักษณ์ ความคาดหวงั เครือข่ายของสายการบิน การรับรู้ของผูบ้ริโภค และความมุ่งให้ตรงใจ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย  อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของสายการบินคือการปฏิบติัการบิน
อยา่งปลอดภยั 
 Chemayiek (2005) ศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อกลยุทธ์การปรับภาพลกัษณ์องคก์รของ
สายการบินเคนยาแอร์เวยส์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของ
สี, ดีไซน์บนหาง, เคร่ืองยนต์, ปีก และล าตวัของเคร่ืองบิน  ส่วนในดา้นโลโก้ใหม่ มีการเปล่ียน
รูปแบบการน าเสนอด้วยเฉดสีท่ีเปล่ียนไป เช่น สีเขียว สีด า สีแดง  แทนท่ีโลโก้เก่าตรงหาง
เคร่ืองบินท่ีถูกลบออกไป โดยโลโกใ้หม่ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัน้อย  รวมไปถึงการลบโลโกเ้ก่าออกจาก
เว็บไซต์ของสายการบินเคนยาอีกด้วย  ซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีการรับรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ถา้เทียบกบัผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย และผูต้อบแบบสอบถามชาวเคนยามี
การรับรู้มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่ชาวเคนยา  โดยช่องทางส่ือหลกั ๆ ในการรับรู้ คือ 
โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ ลายพน่บนตวัเคร่ืองบิน, บิลบอร์ด, นิตยสาร Msafiri, อินเทอร์เน็ต 
 Laiho and Inha (2012) ศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการตระหนักรู้ตราสินค้า: 
กรณีศึกษาสายการบินฟินน์แอร์ในตลาดอินเดีย โดยผลท่ีไดจ้ากการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถามผา่นเวบ็ไซต์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัในอินเดียและการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายขาย
สายการบินฟินน์แอร์ประเทศอินเดียผ่านทางอีเมล์ พบว่า ขอ้มูลจากทั้งสองแหล่งเป็นขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ท่ีว่าโดยภาพรวมแล้วผูบ้ริโภคมีการรับรู้ท่ีดีต่อสายการบินขนาดใหญ่ท่ีมุ่งการส่ือสาร
การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ในขั้นสูง ซ่ึงส่งผลต่อการตระหนกัรู้ตราสินคา้ในแต่ละสายการ
บินของผูบ้ริโภค 
 Wang, Wang, Viswanath, Wan, Lam and Chan (2014) ศึกษาความไม่เท่าเทียมทางดา้น
ดิจิทลัในการแสวงขอ้มูลชีวติครอบครัวและชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครัวในหมู่ผูใ้หญ่ชาวจีน
ในฮ่องกง พบวา่ กวา่คร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามเคยแสวงหาขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต และส่วน
น้อยแสวงหาขอ้มูลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นรายเดือนโดยระดับ
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การศึกษาและรายไดค้รัวเรือนท่ีต ่ากว่า, พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และการขาดการออกก าลงักายมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีและความสนใจต่อการแสวงหาขอ้มูลท่ีต ่าลง การรับรู้ต่อสุขภาพของ
ครอบครัวท่ีสูงกว่ามีสัมพนัธ์กบัความถ่ีและการให้ความสนใจในการแสวงหาขอ้มูล, ระดบัความ
มัน่ใจในขอ้มูลสูงกว่า  และการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ท่ีสูงกว่าของข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว  นอกจากน้ีความถ่ีของการให้ความสนใจและระดบัความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบั
ความสามคัคีในครอบครัวท่ีสูงกวา่และความสุขตามล าดบั 
 Ju (2013) ศึกษาการแสวงหาขอ้มูลองคก์รในยคุดิจิทลั: รูปแบบการใชส่ื้อใหม่ การลดความ
ไม่แน่นอน, การระบุตวัตนและวฒันธรรม พบวา่ จากการส ารวจเปรียบเทียบรูปแบบการใชง้านส่ือ
ใหม่ในองค์กรของประชากรในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ผลปรากฏว่า อิทธิพลของบริบท
สังคมส่งผลต่อการใช้งานส่ือใหม่ในการตั้งค่าการท างาน การแจง้ความสัมพนัธ์ระหว่างหาขอ้มูล
ผา่นส่ือใหม่ การระบุตวัตนั และความไม่แน่นอนในสองวฒันธรรม 
 จากการศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ความตอ้งการขอ้มูล (Information Needs),    
การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) รวมไปถึงการส่ือสารการตลาดผ่านส่วนผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย (Place), ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)   มีผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ (Brand 
Perception)  รวมไปถึงความแตกต่างทางด้านพื้นฐานชีวิตของบุคคล เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานท่ีท างาน รายได ้สถานภาพสมรส ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั วถีิชีวติ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการขอ้มูล (Information Needs), การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking)  และการรับรู้
ตราสินคา้ (Brand Perception) ท่ีแตกต่างกนั 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย”  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) และประเมินผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทาง
ประชากร ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีตอ้งการขอ้มูล และแสวงหาขอ้มูลและเกิดการรับรู้ถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ โดยมีกรอบแนวคิดและวธีิการวจิยัและรายละเอียด ดงัน้ี  

 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
 3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3  สมมติฐานการวจิยั 
 3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 3.5  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.8  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.9  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย (Conceptual Framework) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 

ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย 

แหล่งที่มา:  Case, 2007; Blackwell, Miniard &    
                    Engel, 1990. 
 

ลกัษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ           
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
 

การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย 

แหล่งที่มา:  Case, 2007; Blackwell, Miniard &  
                    Engel, 2006. 
 

การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย 

แหล่งที่มา:  Assael, 1998; Kotler, 1997;   
                   Payne,1993. 
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3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
3.2.1 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีความตอ้งการขอ้มูลสายการ

บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
 ตัวแปรอสิระ หมายถึง           ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทย 
 ตัวแปรตาม หมายถึง          ความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
3.2.2 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูลสายการ

บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั  
 ตัวแปรอสิระ หมายถึง           ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทย  
 ตัวแปรตาม หมายถึง           การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
3.2.3 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้สายการ

บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
 ตัวแปรอสิระ หมายถึง           ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทย  
 ตัวแปรตาม หมายถึง           การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
3.2.4 ความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์มีความสัมพนัธ์กนั 
 ตัวแปรอสิระ หมายถึง           ความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
 ตัวแปรตาม หมายถึง           การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
3.2.5 การแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์มีความสัมพนัธ์กนั  
 ตัวแปรอสิระ หมายถึง           การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
 ตัวแปรตาม หมายถึง           การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์

 
3.3  สมมติฐานการวจิัย 
  

3.3.1 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 

3.3.2 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 

3.3.3 ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
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3.3.4 ความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาว
ไทยมีความสัมพนัธ์กนั 

3.3.5 การแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาว
ไทยมีความสัมพนัธ์กนั 

 

3.4  นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
3.4.1 ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์  หมายถึง  ความคาดหวงัต่อรายละเอียด

ท่ีประสงค์ท่ีจะได้ขอ้มูลของผูโ้ดยสารชาวไทยเก่ียวกบัสายการบินไทยสมายล์อนัประกอบด้วย
รายละเอียดดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตารางเท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ 
ดา้นระบบส่งเสริมการขาย และดา้นการส ารองบตัรโดยสาร  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะผู ้โดยสารชาวไทย  อันเน่ืองมาจากเส้นทางบินส่วนใหญ่เป็นเส้นทางบิน
ภายในประเทศและเป็นฐานลูกคา้เก่าของการบินไทย ท่ีเคยเดินทางและใชบ้ริการของสายสายการ
บินไทยสมายลใ์นช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 
3.4.2 การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ หมายถึง การสืบเสาะคน้ควา้หาขอ้มูล

เก่ียวกบัสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยในรายละเอียดดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตาราง
เท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด และดา้น
การส ารองบตัรโดยสาร  จากช่องทางส่ือทั้งท่ีมาจากการส่ือสารการตลาดและตราสินคา้ของสายการ
บินไทยสมายลท่ี์เป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) หรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่มา
จากการส่ือสารโดยตรงจากสายการบินไทยสมายล์ท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
ได้แก่ โทรทศัน์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, 
บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา,  Call Center:  02 118 8888,  Website: www.thaismileair.com, 
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile  และคนรู้จกั 

 
3.4.3 ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ หมายถึง สายการบินไทยสมายล์ท าการส่ือสารตรา

สินคา้ผา่นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product), ดา้นราคา (Price), ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place),  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion), ดา้นพนกังาน (People), ดา้นกระบวนการบริการ (Process) และ
ดา้นการน าเสนอเอกลกัษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence)   

http://www.thaismileair.com/
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3.4.4 การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ หมายถึง กระบวนการรับขอ้มูลผ่าน
กระบวน การสัมผสั (Sensation) ของการเห็น การไดย้นิ การรู้แลว้น ามาจดัระเบียบ แปลความหมาย
ตวักระตุน้ ประมวลผลจนออกมาเป็นภาพในใจของขอ้มูลตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ผ่าน
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) (Payne, 1993)
ประกอบดว้ย  

3.4.4.1 ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (Product) หมายถึง ส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและ
ความตอ้งการของผูโ้ดยสารในการเดินทางได ้ในท่ีน้ีคือส่ิงท่ีสายการบินไทยสมายล์ไดม้อบให้แก่
ผูโ้ดยสาร  และผูโ้ดยสารจะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ/์บริการนั้น ๆ  

3.4.4.2 ดา้นราคา (Price) หมายถึง ส่ิงก าหนดรายไดข้องกิจการ  ในท่ีน้ีคือการ
ก าหนดราคาผลิตภณัฑ์/บริการท่ีสอดคลอ้งกบัคุณค่าผลิตภณัฑ์/บริการในรูปตวัเงิน  ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา (Price)  ส่งผลต่อผูโ้ดยสารในการรับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์/บริการท่ี
ไดรั้บผา่นการกบัราคา ซ่ึงการก าหนดราคาผลิตภณัฑ/์บริการจะตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งตราสินคา้ 
(Brand Positioning) ระดบัการใหบ้ริการและระบบเศรษฐกิจ 

 3.4.4.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การพิจารณาดา้นท าเลท่ีตั้ง 
ช่องทางในการน าเสนอ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ถึงทั้งทาง
กายภาพและการติดต่อส่ือสารของผูโ้ดยสารในการน าเสนอผลิตภณัฑ์/บริการ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้
ของผูโ้ดยสารในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์/บริการท่ีสายการบินไทยสมายล์ได้
น าเสนอ  

 3.4.4.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการใชเ้คร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารการตลาดแก่ผูโ้ดยสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ/์บริการของสายการบินไทยสมายล ์และเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 3.4.4.5 ดา้นพนกังาน (People) หมายถึง บุคคลากรทั้งหมดขององคก์รธุรกิจการ
บินเชิงพาณิชยส์ายการบินไทยสมายล ์ท่ีไดผ้า่นการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ  เพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบัผูโ้ดยสารไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน
ของสายการบินไทยสมายล์และผูโ้ดยสาร โดยพนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูโ้ดยสาร  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา รวมถึงสามารถสร้างค่านิยมให้กบัสาย
การบินไทยสมายล ์

 3.4.4.6 ด้านกระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ/์บริการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการของ
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สายการบินไทยสมายล์ท่ีน าเสนอให้กบัผูโ้ดยสารเพื่อมอบผลิตภณัฑ์/บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว
และท าใหผู้โ้ดยสารเกิดความประทบัใจสูงสุด 

 3.4.4.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพของสายการบินไทยสมายลใ์หแ้ก่ผูโ้ดยสาร  โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบผลิตภณัฑ/์บริการเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร อนัเป็นหน่ึง
ในปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสาร 

 
3.4.5 ผู้โดยสารชาวไทย หมายถึง ผูโ้ดยสารสัญชาติไทยท่ีใช้บริการเท่ียวบินภายในหรือ

ระหวา่งประเทศของสายการบินไทยสมายลท่ี์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือเท่ียวบินภายในประเทศ
ท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.5.1  ประชากร  
ประชากร (Population) ท่ีท  าการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการของสาย

การบินไทยสมายลเ์ส้นทางบินภายในหรือระหวา่งประเทศท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือเส้นทาง
บินภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยอ้างอิงจากสถิติจ านวนผูโ้ดยสารชาวไทยท่ี
เดินทางทั้ งภายในและระหว่างประเทศท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลถึงเดือน
สิงหาคม) รวมเป็นจ านวน 33,560,184 คน  และสถิติจ านวนผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเดินทางทั้ ง
ภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (เป็นเดือนท่ีสายการบินไทย
สมายล์เร่ิมเปิดให้บริการ) จ  านวน 938,418 คน  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 34,498,602 คน (ทอท.,  
2557ก) ซ่ึงเป็นจ านวนผูโ้ดยสารท่ีน าไปพิจารณาขนาดของกลุ่ม 

3.5.2  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีท  าการวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งส้ิน 34,498,602 คน  การ

ก าหนดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size)  ผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane  ซ่ึงกล่าววา่ ใน
กรณีท่ีประชากรมีจ านวนมากกว่า 1 แสนคน  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างควรเท่ากบั 400 คน ท่ีระดบั
ความมีนยัส าคญั 0.05 ค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ระดบั 95%  และมีความคลาดเคล่ือน (Error) ไม่เกิน 5%  
โดยมีรายละเอียดในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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 สูตร n   =                      N 
                                        1  +  N (e)2 
 เม่ือ N   แทน  ขนาดของประชากรจ านวน  34,498,602  คน       
  n    แทน  จ านวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง               
  e   แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดโ้ดยก าหนดค่า 5% หรือ 0.05  
   
เม่ือแทนค่าตามสูตรจะไดด้งัน้ี 

  n   =               34,498,602                        
               1 + 34,498,602 (0.05)2    

  n   =       399.995  คน 

   n   ~       400  คน 
 

จากผลท่ีได้แสดงว่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 399.995 คน 
เพื่อความสะดวกในการเก็บตวัอยา่ง จึงไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน จากผูโ้ดยสารชาวไทย
ท่ีเคยเดินทางและใชบ้ริการเท่ียวบินสายการบินไทยสมายล ์         

 
3.5.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการสุ่ม

ตวัอยา่ง ในลกัษณะการบงัเอิญพบและไม่อาศยัความน่าจะเป็น ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล์  โดยเก็บท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจริง 400 ตวัอยา่ง ท่ีก าลงัเดินทางกบัสายการบินไทย
สมายล ์รวมไปถึงผูโ้ดยสารท่ีเคยเดินทางและใชบ้ริการของสายการบินไทยสมายล์ 

 

3.6  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา   
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย  
5 ส่วน ดงัน้ี    
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ส่วนท่ี 1  ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ขอ้มูลทัว่ไป
ของผูโ้ดยสารชาวไทย ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และความถ่ีในการใช้
บริการสายการบินไทยสมายล ์

ส่วนท่ี 2  ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสาร
ชาวไทย ในรายละเอียดดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นตารางเท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบ
การใหบ้ริการ  ดา้นระบบส่งเสริมการขาย และดา้นการส ารองบตัรโดยสาร วา่ผูโ้ดยสารชาวไทยมี
ความตอ้งการขอ้มูลของสายการบินไทยสมายลอ์ยา่งไร โดยใชค้  าถามแบบแสดงระดบัความ
ตอ้งการ โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

   ระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
มากท่ีสุด   = 5 คะแนน 
มาก     = 4 คะแนน       
ปานกลาง   = 3  คะแนน 
นอ้ย    = 2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   = 1 คะแนน 

ส่วนท่ี 3  ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จ าแนกตามช่องทางการแสวงหาขอ้มูล ไดแ้ก่ โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร SAWASDEE/ 
จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา,  Call Center: 02 118 8888, Website: 
www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile  
และคนรู้จกั วา่ผูโ้ดยสารชาวไทยแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์อยา่งไร โดยใชค้  าถามแบบ
แสดงระดบัการแสวงหาขอ้มูล โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี   

 ระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
มากท่ีสุด   = 5 คะแนน  
มาก     = 4  คะแนน 
ปานกลาง   = 3  คะแนน 
นอ้ย    = 2  คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   = 1 คะแนน 

ส่วนท่ี 4  ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาว
ไทย จ าแนกตามช่องทางการรับรู้ตราสินคา้ ไดแ้ก่ โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร SAWASDEE/ 
จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา,  Call Center: 02 118 8888, Website: 
www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaismileair.com/
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และคนรู้จกั วา่ผูโ้ดยสารชาวไทยรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์อยา่งไร โดยใชค้  าถามแบบ
แสดงระดบัการรับรู้ โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
มากท่ีสุด   = 5 คะแนน  
มาก     = 4 คะแนน 
ปานกลาง   = 3 คะแนน 
นอ้ย    = 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   = 1 คะแนน 

ส่วนท่ี 5  ค าถามท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย
ในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ วา่ผูโ้ดยสารชาวไทยรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายล์อย่างไร โดยใช้ค  าถามแบบแสดงระดับการรับรู้โดยใช้มาตรวดั 5 
ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ 
มากท่ีสุด   = 5 คะแนน 
มาก     = 4 คะแนน 
ปานกลาง   = 3 คะแนน 
นอ้ย    = 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด   = 1 คะแนน 

 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 
การทดสอบเคร่ืองมือวจิยั  ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบ ดงัน้ี   
 

3.5.1  ทดสอบความเทีย่งตรง (Validity)  
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามแก่ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ อนัไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์

ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์พชันี  เชยจรรยา และอาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ     
เฟ่ืองแกว้  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใชภ้าษา 
(Wording) และความชดัเจน (Clearing) ของค าถามแลว้นามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  
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3.5.2  ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  
 ผูว้ิจยัไดท้ดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ 
Cronbach’s Coefficient Alpha 

                     
 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบติั

ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน  แลว้น ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Coefficient Alpha โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมา
ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มีความสมบูรณ์ส าหรับน าไปใชก้บัประชากรท่ีท าการวิจยั  ซ่ึงจากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Coefficient Alpha หรือแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ คือ        
ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู ้โดยสารชาวไทย = 0.823 หรือ 82.3%,              
ช่องทางการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย = 0.814 หรือ 81.4%,   
ช่องทางการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย = 0.874 หรือ 87.4%,    
และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย = 0.908 หรือ 90.8%                 
จากค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Coefficient Alpha  สามารถสรุปไดว้า่ แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่  
เน่ืองจากค่าเปอร์เซ็นตอ์ยูใ่นระดบัสูง  

 

3.8  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 
3.8.1 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างคือ 

ผูโ้ดยสารชาวท่ีไทยท่ีใช้บริการเท่ียวบินสายการบินไทยสมายล์ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่า
อากาศยานดอนเมือง  
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3.8.2 หลงัจากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบสอบถามโดยเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์และเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือพบแบบสอบถามท่ีไม่
สมบูรณ์เพื่อน าผลการตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 

3.9  วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล       
 

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิเคราะห์ตามหลกัทางสถิติ เพื่อให้ได้ผลของ
ความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล และการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทย  โดยหลงัจากรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ จึงไดน้ าแบบสอบถามมา
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 3.9.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ก าหนดการความค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑข์องกลัยา วานิชยบ์ญัชา 
(2548) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

       ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.21-5.00  หมายถึง มีค่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
       ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  3.41-4.20  หมายถึง มีค่าอยูใ่นระดบัมาก 
       ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.61-3.40  หมายถึง มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
       ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.81-2.60  หมายถึง มีค่าอยูใ่นระดบันอ้ย 
       ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.00-1.80  หมายถึง มีค่าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.9.2  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐานการ

วจิยัใชส้ถิติการทดสอบค่าสถิติ t-test  การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  สถิติทดสอบ F-test 
สถิติทดสอบ LSD  และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson’s Correlation Product 
Moment Coefficient โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความของ Bartz (1996) แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

       ค่าความสัมพนัธ์ตั้งแต่  0.81  ข้ึนไป  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก 
       ค่าความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.61-0.80  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
       ค่าความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.41-0.60  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

               ค่าความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.21-0.40  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
       ค่าความสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง  0.00-0.20  หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 การวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย” เป็นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  ศึกษากลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารชาวไทยท่ี
ใช้บริการเท่ียวบินของสายการบินไทยสมายล์ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัปราการ และท่า
อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ส ารวจดว้ยวิธีบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการสุ่ม
ตวัอยา่งในลกัษณะการบงัเอิญพบและไม่อาศยัความน่าจะเป็น  โดยอา้งอิงจากสถิติจ านวนผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 (ขอ้มูลถึง
เดือนสิงหาคม) และสถิติจ านวนผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเดินทางทั้งภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานดอน
เมืองเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (เป็นเดือนท่ีสายการบินไทยสมายล์เร่ิมเปิดให้บริการ) ของ บริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (2557ก, 2557ข) จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

4.1 ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล ช่องทางในการรับรู้ตราสินคา้ และ

การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
4.3 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
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4.1  ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพรายได ้และความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล ์
 
ตารางที ่4.1  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

220 
180 

55.0 
45.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยเป็นเพศชายร้อยละ 
55.0 และเพศหญิงร้อยละ 45.0 
 
ตารางที ่4.2  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 

21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41-  50 ปี 
51 - 60 ปี 

61 ปีข้ึนไป 

40 
168 
136 
39 
7 

10 

10.0 
42.0 
34.0 
9.8 
1.8 
2.4 

รวม 400 100.0 
  
 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0  
รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี, อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, อายรุะหวา่ง 41-45 ปี, อาย ุ61 ปีข้ึนไป และอายุ
ระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0, 10.0, 9.8, 2.4 และ 1.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

52 
224 
124 

13.0 
56.0 
31.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า       
คิดเป็นร้อยละ 56.0  รองลงมาคือ การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ 13.0 ตามล าดบั  

 
ตารางที ่4.4  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 
อ่ืน ๆ  

97 
57 
87 

130 
29 

24.3 
14.3 
21.8 
32.5 
7.1 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทั/ห้างร้านคิดเป็น   
ร้อยละ 32.5  รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา,ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, นกัธุรกิจ/
เจา้ของกิจการ และอาชีพอ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 24.3, 21.8, 14.3 และ 7.1 ตามล าดบั    
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ตารางที ่4.5  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามรายได ้
 

รายได้ต่อเดือน ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่  10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
25,001- 30,000 บาท 
30,001 บาทข้ึนไป 

61 
78 
73 
26 
31 

131 

15.2 
19.5 
18.2 
6.5 
7.8 

32.8 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็น   

ร้อยละ 32.8   รองลงมาคือ รายได้ 10,001-15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท, ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 
25,001-30,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.5,  18.2,  15.2,  7.8 และ 6.5 
ตามล าดบั    
 
ตารางที ่4.6  ค่าความถ่ีและร้อยละ จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล ์
 

ความถี่ในการใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ความถี่ ร้อยละ 
ใชบ้ริการคร้ังแรก 

1 - 5 คร้ังต่อปี 
6 - 10 คร้ังต่อปี 

มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

84 
205 
63 
48 

21.0 
51.2 
15.8 
12.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความถ่ีในการใช้บริการสายการบิน

ไทยสมายล์ 1-5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 51.2   รองลงมาคือ ใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก, 6-10 คร้ังต่อปี 
และมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 21.0, 15.8 และ 12.0 ตามล าดบั  

 
 



72 

4.2  ผลการศึกษาความต้องการข้อมูล การแสวงหาข้อมูล ช่องทางการรับรู้ตราสินค้า และการรับรู้ 
 ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 
ตารางที ่4.7  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทย 
 สมายล ์
 

 

ความต้องการข้อมูล 

สายการบินไทยสมายล์ 

ระดับความต้องการข้อมูล 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ดา้นตารางเท่ียวบิน 
 

105 
(26.3) 

138 
(34.5) 

116 
(29.0) 

41 
(10.3) 

0 
(0.0) 

3.77 
 

มาก 

 
2.ดา้นราคาบตัรโดยสาร 
 

157 
(39.3) 

107 
(26.8) 

90 
(22.5) 

46 
(11.5) 

0 
(0.0) 

3.94 
 

มาก 

3.ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ 
 

87 
(21.8) 

78 
(19.5) 

193 
(48.3) 

41 
(10.3) 

1 
(0.3) 

3.52 
 

มาก 

4.ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด 
 

99 
(24.8) 

132 
(33.0) 

116 
(29.0) 

41 
(10.3) 

12 
(3.0) 

3.66 
 

มาก 

5.ดา้นการส ารองบตัรโดยสาร 
 

114 
(28.5) 

105 
(26.3) 

113 
(28.3) 

59 
(14.8) 

9 
(2.3) 

3.64 
 

มาก 

รวม 3.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดย

ภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความตอ้งการขอ้มูลดา้น
ราคาบตัรโดยสารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  รองลงมาคือ ดา้นตารางเท่ียวบิน ดา้นระบบ
ส่งเสริมการตลาด ด้านการส ารองบตัรโดยสาร และด้านรูปแบบการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.77, 3.66, 3.64 และ 3.52 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8   ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทย 
                     สมายล ์
 

 

ช่องทางการแสวงหาข้อมูล 

สายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการแสวงหาข้อมูล 

สายการบินไทยสมายล์  

x  
 

 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.โทรทศัน ์ 25 
(6.3) 

96 
(24.0) 

97 
(24.3) 

118 
(29.5) 

64 
(16.0) 

2.75 
 

ปาน
กลาง 

2. หนงัสือพิมพ ์ 0 
(0.0) 

66 
(16.5) 

128 
(32.0) 

140 
(32.0) 

66 
(16.5) 

2.49 
 

ปาน
กลาง 

3.นิตยสาร SAWASDEE / 
   จุลสาร Royal Orchid Plus News 

56 
(14.0) 

84 
(21.0) 

99 
(24.8) 

113 
(28.3) 

48 
(12.0) 

2.97 
 

ปาน
กลาง 

4.บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา 29 
(7.3) 

68 
(17.0) 

130 
(32.5) 

126 
(31.5) 

47 
(11.8) 

2.77 
 

ปาน
กลาง 

5. Call Center: 02 118 8888 12 
(3.0) 

75 
(18.8) 

151 
(37.8) 

116 
(29.0) 

46 
(11.5) 

2.73 
 

ปาน
กลาง 

6. Website: www.thaismileair.com 146 
(36.5) 

109 
(27.3) 

79 
(19.8) 

53 
(13.3) 

13 
(3.3) 

3.81 
 

มาก 

7. Facebook/Twitter/YouTube/ 
    Instagram 

51 
(12.8) 

80 
(20.0) 

119 
(29.8) 

99  
(24.8) 

51 
(12.8) 

2.95 
 

ปาน
กลาง 

8. Mobile Application: THAI Smile   51 
(12.8) 

90 
(22.5) 

76 
(19.0) 

113 
(28.3) 

70 
(17.5) 

2.85 
 

ปาน
กลาง 

9. คนรู้จกั 38 
(9.5) 

101 
(25.3) 

147 
(36.8) 

65 
(16.3) 

49 
(12.3) 

3.04 
 

ปาน
กลาง 

รวม 2.93 
 

ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดย

ภาพรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93  เม่ือพิจารณาช่องทางการแสวงหาขอ้มูล         
สายการบินไทยสมายล์ พบวา่ มีการแสวงหาขอ้มูลผา่น Website: www.thaismileair.com มากท่ีสุด             

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaismileair.com/


74 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  รองลงมา 3 ล าดบั คือ คนรู้จกั, นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid 
Plus News และ Facebook/Twitter/YouTube/Instagram  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04, 2.97 และ 2.95 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ  าแนกตามช่องทางการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน 
 ไทยสมายล ์
 

 

ช่องทางการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์  

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.โทรทศัน ์ 46 
(11.5) 

63 
(15.8) 

183 
(45.8) 

82 
(20.5) 

26 
(6.5) 

3.05 
 

ปาน
กลาง 

2. หนงัสือพิมพ ์ 13 
(3.3) 

38 
(9.5) 

124 
(31.0) 

165 
(41.3) 

60 
(15.0) 

2.45 
 

นอ้ย 

3.นิตยสาร SAWASDEE / 
   จุลสาร Royal Orchid PlusNews 

43 
(10.8) 

107 
(26.8) 

67 
(16.8) 

138 
(34.5) 

45 
(11.3) 

2.91 
 

ปาน
กลาง 

4.บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา 25 
(6.3) 

91 
(22.8) 

118 
(29.5) 

152 
(38.0) 

14 
(3.5) 

2.90 
 

ปาน
กลาง 

5. Call Center: 02 118 8888 20 
(5.0) 

57 
(14.3) 

120 
(30.0) 

148 
(37.0) 

55 
(13.8) 

2.60 
 

นอ้ย 

6. Website: www.thaismileair.com 144 
(36.0)  

 91 
(22.8) 

65 
(16.3)  

88 
(22.0)  

12 
(3.0)  

3.67  
 

มาก 

7. Facebook/Twitter/YouTube/ 
    Instagram 

44 
(11.0) 

72 
(18.0) 

121 
(30.3) 

107 
(26.8) 

56 
(14.0) 

2.85 
 

ปาน
กลาง 

8. Mobile Application: THAI Smile   37 
(9.3) 

69 
(17.3) 

79 
(19.8) 

124 
(31.0) 

91 
(22.8) 

2.59 
 

นอ้ย 

9. คนรู้จกั 51 
(12.8) 

135 
(33.8) 

137 
(34.3) 

38 
(9.5) 

39 
(9.8) 

3.30 
 

ปาน
กลาง 

รวม 2.93 
 

ปาน
กลาง 

http://www.thaismileair.com/
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จากตารางท่ี 4.9  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีช่องทางการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93  เม่ือพิจารณาช่องทางการรับรู้ตราสินคา้
พบวา่ มีช่องทางการรับรู้ตราสินคา้ผา่น Website: www.thaismileair.com มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67  และรองลงมา 3 ล าดบัคือ คนรู้จกั, โทรทศัน์ และนิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal 
Orchid Plus News  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30, 3.05 และ 2.91 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.10 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. เป็นสายการบินท่ีใหบ้ริการแบบเตม็ 
   รูปแบบ (Full-service Airline) 

81 
(20.3) 

106 
(26.5) 

154 
(38.5) 

48 
(12.0) 

11 
(2.8) 

3.50 
 

มาก 

2. เคร่ืองบินใหม่ไดม้าตรฐานความ 
    ปลอดภยัทุกล า  

82 
(20.5) 

163 
(40.8) 

138 
(34.5) 

17 
(4.3) 

0 
(0.0) 

3.78 
 

มาก 

3. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระฟรี  
    20 กิโลกรัม 

140 
(35.0) 

174 
(43.5) 

68 
(17.0) 

18 
(4.5) 

0 
(0.0) 

4.09 
 

มาก 

4. บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมฟรี 
   บนเท่ียวบิน 

157 
(39.3) 

142 
(35.5) 

88 
(22.0) 

12 
(3.0) 

1 
(0.3) 

4.11 
 

มาก 

5. เลือกท่ีนัง่ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 84 
(21.0) 

137 
(34.3) 

113 
(28.3) 

63 
(15.8) 

3 
(0.8) 

3.59 
 

มาก 

6. สมาชิกรอยลัออร์คิดพลสั (ROP)  
   ไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบั 
    การบินไทย 

103 
(25.8) 

100 
(25.0) 

83 
(20.8) 

90 
(22.5) 

24 
(6.0) 

3.42 
 

มาก 

รวม 3.75 มาก 

 
 

http://www.thaismileair.com/
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จากตารางท่ี 4.10  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ์/บริการโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้เก่ียวกบับริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมฟรีบนเท่ียวบินมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11   รองลงมาคือ น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม, เคร่ืองบินใหม่ได้
มาตรฐานความปลอดภยัทุกล า, เลือกท่ีนัง่ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, เป็นสายการบินท่ีให้บริการ
แบบเต็มรูปแบบ (Full-service Airline) และสมาชิกรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ไดรั้บสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกบัการบินไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09, 3.78, 3.59, 3.50 และ 3.42 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.11 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
                      สมายลด์า้นราคา 

 
 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบั 
    ผลิตภณัฑ/์บริการ 

23 
(5.8) 

117 
(29.3) 

181 
(45.3) 

76 
(19.0) 

3 
(0.8) 

3.20 
 

ปาน
กลาง 

2. อตัราค่าโดยสารคุม้ค่า 32 
(8.0) 

129 
(32.3) 

152 
(38.0) 

84 
(21.0) 

3 
(0.8) 

3.26 
 

ปาน
กลาง 

รวม 3.23 
 

ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.11  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นราคา
โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้วา่อตัราค่าโดยสารคุม้ค่าสูงกวา่ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์/บริการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 และ 3.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดั 
   บตัรเครดิต/เดบิตออนไลน์ผา่น  
    Website: www.thaismileair.com 
    www.thaiairways.com 

95 
(23.8) 

141 
(35.3) 

86 
(21.5) 

75 
(18.8) 

3 
(0.8) 

3.63 
 

มาก 

2. ส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดั 
   บตัรเครดิต/เดบิตผา่นระบบ  
    Call Center: 02 118 8888 

45 
(11.3) 

 

54 
(13.5) 

178 
(44.5) 

110 
(27.5) 

13 
(3.3) 

3.02 
 

ปาน 
กลาง 

รวม 3.32 
 

ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32  เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่สามารถส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/
เดบิตออนไลน์ผ่าน Website: www.thaismileair.com และ www.thaiairways.com ในระดบัมาก      
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าสามารถส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดั
บตัรเครดิต/เดบิตผา่นระบบ Call Center: 02 118 8888 ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.thaiairways.com/
http://www.thaismileair.com/
http://www.thaiairways.com/
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ตารางที ่4.13 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. มีการลดราคาบตัรโดยสารใน 
    โอกาสต่าง ๆ 

52 
(13.0) 

142 
(35.5) 

116 
(29.0) 

67 
(16.8) 

23 
(5.8) 

3.33 
 

ปาน
กลาง 

2. มีการจดักิจกรรมจ าหน่ายบตัร 
   โดยสารราคาพิเศษ 

58 
(14.5) 

122 
(30.5) 

139 
(34.8) 

50 
(12.5) 

31 
(7.8) 

3.32 
 

ปาน
กลาง 

3. ไดรั้บไมลส์ะสมรอยลัออร์คิด    
    พลสั (ROP) ของการบินไทย 

85 
(21.3) 

111 
(27.8) 

109 
(27.3) 

83 
(20.8) 

12 
(3.0) 

3.44 
 

มาก 

รวม 3.36 
 

ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.13  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ไดรั้บไมล์สะสมรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ของการบินไทยสูง
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44   รองลงมาคือ มีการลดราคาบตัรโดยสารในโอกาสต่าง ๆ  และมีการจดั
กิจกรรมจ าหน่ายบตัรโดยสารราคาพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และ 3.32 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14   ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นพนกังาน 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้าสาย 

การบินไทยสมายล์ 

 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
    ผา่นการฝึกอบรมดา้นความ 
    ปลอดภยัมาตรฐานการบินไทย 

110 
(27.5) 

125 
(31.3) 

104 
(26.0) 

60 
(15.0) 

1 
(0.3) 

3.71 
 

มาก 

2.  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
     มีคุณภาพในการใหบ้ริการ 

153 
(38.3) 

109 
(27.3) 

128 
(32) 

10 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.01 
 

มาก 

รวม 3.86 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.14  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้าน

พนกังานโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีคุณภาพในการให้บริการสูง
กว่าการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ว่าพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินผ่านการฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และ 3.71 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15   ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นกระบวนการบริการ 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์  

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณ-  
    ภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง 

113 
(28.3) 

147 
(36.8) 

83 
(20.8) 

56 
(14.0) 

1 
(0.3) 

3.79 
 

มาก 
 

2. เช็คอินผา่นอินเตอร์เน็ต  
    (iCheck-in)  ผา่นทาง     
    www.thaismileair.com ได ้

64 
(16.0) 

107 
(26.8) 

78 
(19.5) 

88 
(22.0) 

63 
(15.8) 

3.05 
 

ปาน
กลาง 

รวม 3.42 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้าน

กระบวนการบริการโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42   เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79   และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าเช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต 
(iCheck-in) ผา่นทาง www.thaismileair.com ได ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaismileair.com/
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ตารางที ่4.16 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย 
 สมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

 

การรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

x  
 

แปล
ความ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. โลโกข้องสายการบิน 

       

139 
(34.8) 

127 
(31.8) 

93 
(23.3) 

40 
(10.0) 

1 
(0.3) 

3.81 
 

มาก 

2. สโลแกนภาษาไทย 
    “ไทยสมายลร์อยยิม้คู่ฟ้า”  
     ภาษาองักฤษ 
    “Fly Smart with THAI Smile” 

69 
(17.3) 

125 
(31.3) 

122 
(30.5) 

74 
(18.5) 

10 
(2.5) 

3.42 
 

มาก 

3. ลายเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้น  
    พร้อมค าวา่“Smile” 

 

165 
(41.3) 

131 
(32.8) 

99 
(24.8) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.14 
 

มาก 

4. รูปแบบการใหบ้ริการเป็นแบบ 
    ทนัสมยัเป็นมิตรและมีความคุม้ค่า 
    (Trendy-Friendly-Worthy) สอดคลอ้ง   
    กบัวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ 

59 
(14.8) 

170 
(42.5) 

123 
(30.8) 

47 
(11.8) 

1 
(0.3) 

3.60 
 

มาก 

5. เคร่ืองแบบของพนกังานเป็นสีส้ม  191 
(47.8) 

134 
(33.5) 

64 
(16.0) 

11 
(2.8) 

0 
(0.0) 

4.26 
 

มาก
ท่ีสุด 

6. “ไทยสมายล ์ ลูกเรือสาวสวยยกล า” 
     พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
     มีเฉพาะสาวสวย 

141 
(35.3) 

121 
(30.3) 

126 
(31.5) 

12 
(3.0) 

0 
(0.0) 

3.98 
 

มาก 

รวม 3.88 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88   เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า มีการรับรู้ระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบัเคร่ืองแบบของพนกังานเป็นสีส้มมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.26   และมีการรับรู้ระดบัมากเก่ียวกบัลายเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้นพร้อมค าวา่ “Smile”, 
“ไทยสมายล์ลูกเรือสาวสวยยกล า” พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีเฉพาะสาวสวย, โลโกข้องสาย
การบิน, รูปแบบการให้บริการเป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตรและมีความคุม้ค่า (Trendy-Friendly-
Worthy) สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และสโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์รอยยิ้มคู่ฟ้า” 
ภาษาองักฤษ “Fly Smart with THAI Smile”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14, 3.98, 3.81, 3.60 และ 3.42 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามการรับรู้ตราสินคา้การบินไทย 
 สมายลโ์ดยภาพรวม 
 
การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. แปลความ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 3.75 0.750 มาก 
2. ดา้นราคา 3.23 0.842 ปานกลาง 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.32 0.885 ปานกลาง 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.36 0.930 ปานกลาง 
5. ดา้นพนกังาน 3.86 0.872 มาก 
6. ดา้นกระบวนการบริการ 3.42 1.033 มาก 
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.88 0.731 มาก 

รวม 3.63 0.658 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวม

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีการรับรู้ตราสินคา้ระดบัมากในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพดา้นพนกังานดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และดา้นกระบวนการบริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88, 3.86, 3.75 และ 3.42 ตามล าดบั  และการรับรู้ตราสินคา้ระดบัปานกลางในดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36, 3.32 และ 3.23 
ตามล าดบั 
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานการวิจยั จ  านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะทางประชากร
ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีความต้องการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนั (2) 
ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกนั (3) ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกนั (4) ความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนั (5) การแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนัสามารถน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานได้
ดงัน้ี 
 

สมมติฐานท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีความตอ้งการขอ้มูล
สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.18 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบิน 
                       ไทยสมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. t 

ชาย 
หญิง 

3.69 
3.72 

0.930 
0.592 

-0.437 

 
จากตารางท่ี 4.18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ

บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test  พบว่า ระดบัความตอ้งการ
ขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.19 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบิน 
                      ไทยสมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
อาย ุ (1) ต ่ากวา่ 20 ปี 

(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.43 
3.65 
3.77 
4.24 
3.26 
3.08 

1.211 
0.765 
0.646 
0.614 
0.728 
0.605 

6.906*** 2 > 6 
3 > 6 

4 > 1,2,3,5,6 
 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดบั
ความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป, กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดบัความตอ้งการขอ้มูล
มากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป  และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัความตอ้งการ
ขอ้มูลมากกวา่ทุกกลุ่มอาย ุ 
 
ตารางที ่4.20 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัความตอ้งการขอ้มูล 
                       สายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

ระดบั 
การ 
ศึกษา 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.22 
3.62 
4.08 

1.073 
0.733 
0.588 

28.135*** 2 > 1 
3 > 1,2 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 



85 

จากตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า 
กลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่ามีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกว่ากลุ่ม
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและกลุ่มระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า 
 
ตารางที ่4.21 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัระดบัความตอ้งการขอ้มูลการบินไทย 
                       สมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
อาชีพ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา 

(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3)ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 

3.83 
3.39 
3.82 
3.64 
3.83 

0.939 
0.612 
0.621 
0.800 
0.877 

3.816** 1,3,4,5> 2 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษา กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่ม
อาชีพอ่ืน ๆ  มีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่กลุ่มอาชีพนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
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ตารางที ่4.22 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัระดบัความตอ้งการขอ้มูลการบินไทย 
                     สมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
ร า ย ไ ด้
ต่อเดือน 

(1) ต ่ากวา่  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

3.80 
3.32 
3.73 
3.96 
3.80 
3.80 

1.091 
0.857 
0.694 
0.506 
0.376 
0.700 

5.052*** 1,3,4,5,6 > 2 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 
10,000 บาท, กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได ้20,001-25,000 บาท, กลุ่มรายได ้25,001-
30,000 บาท  และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกว่ากลุ่มรายได ้
10,001-15,000 บาท 
 
ตารางที ่4.23 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความถ่ีในการใชบ้ริการกบัระดบัความตอ้งการ 
 ขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
สายการบินไทยสมายล ์

(1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 
(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 
(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 
(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.77 
3.67 
3.78 
3.66 

0.834 
0.814 
0.672 
0.802 

0.547 
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จากตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล์ต่างกนัดว้ย
สถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกนัจะมีระดบั
ความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลไ์ม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานท่ี 2  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูล

สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.24 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทย               
 สมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. t 

ชาย 
หญิง 

2.87 
3.00 

0.979 
0.668 

-1.570 

 
จากตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ

บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test พบวา่ ระดบัการแสวงหา
ขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที ่4.25 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทย

สมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

อาย ุ (1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

2.91 
3.16 
2.70 
2.94 
2.32 
2.42 

0.921 
0.894 
0.824 
0.512 
0.149 
0.425 

6.306*** 2 > 3,5,6 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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จากตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุ 20-30 ปี 
มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่มอาย ุ31-40 ปี, กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป 

 
ตารางที ่4.26 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัการแสวงหาขอ้มูล 
                       สายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

ระดบั 
การ 
ศึกษา 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.64 
2.99 
2.94 

0.651 
0.935 
0.755 

3.451*** 2,3 > 1 
 
 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า 
กลุ่มระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่าและกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบั
การแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที ่4.27 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบิน 

                    ไทยสมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
อาชีพ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา 

(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 
(5) อ่ืน ๆ  

3.35 
2.51 
2.96 
2.73 
3.14 

0.761 
0.556 
0.932 
0.862 
0.721 

12.901*** 1 > 2,3 
3 > 2,4 
5 > 2,4 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
จากตารางท่ี 4.27  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ

บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test  พบวา่ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอาชีพนกัเรียน/
นักศึกษามีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มอาชีพนักธุรกิจ/เจา้ของกิจการและกลุ่มอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มอาชีพ  
อ่ืน ๆ  มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มอาชีพนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการและกลุ่มอาชีพ
พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 
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ตารางที ่4.28   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบิน 
                     ไทยสมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
ร า ย ไ ด้
ต่อเดือน 

(1) ต ่ากวา่  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

3.24 
2.72 
2.95 
3.09 
2.81 
2.88 

0.875 
1.083 
0.637 
0.598 
0.891 
0.801 

2.960* 1 > 2,5,6 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกนัจะมีระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่
10,000 บาท มีระดับการแสวงหาข้อมูลมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้
25,001-30,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป 
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ตารางที ่4.29 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความถ่ีในการใชบ้ริการกบัระดบัการแสวงหา 
 ขอ้มูลสายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ x  S.D. F คู่แตกต่าง 
ความถ่ีใน

การใชบ้ริการ
สายการบิน
ไทยสมายล ์

(1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 
(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 
(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 
(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.17 
2.87 
3.15 
2.44 

0.796 
0.811 
0.836 
0.936 

9.923*** 1 > 2,4 
2 > 4 

3 > 2,4 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล์ต่างกนัดว้ย
สถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการสายการบินไทยสมายล์
ต่างกนัจะมีระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มใชบ้ริการคร้ังแรกและกลุ่ม 6-10 
คร้ังต่อปี มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกว่ากลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี และกลุ่มมากกว่า 10 คร้ังต่อปี     
และกลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่มมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 
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สมมติฐานท่ี 3  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้
สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.30 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเพศกบัระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน 

                     ไทยสมายล ์
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

เพศ x  S.D. t 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ชาย 

หญิง 

3.81 
3.67 

0.898 
0.508 

2.016* 

2. ดา้นราคา ชาย 

หญิง 

3.35 
3.08 

0.860 
0.797 

3.187** 

3. ดา้นช่องทางการ 

    จดัจ าหน่าย 

ชาย 

หญิง 

3.24 
3.43 

0.974 
0.753 

-2.216* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ชาย 

หญิง 

3.32 
3.42 

1.023 
0.801 

-1.113 

5. ดา้นพนกังาน ชาย 

หญิง 

4.05 
3.63 

0.917 
0.753 

5.118*** 

6. ดา้นกระบวนการบริการ ชาย 

หญิง 

3.33 
3.53 

1.110 
0.922 

-1.879 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    ทางกายภาพ 

ชาย 

หญิง 

3.95 
3.81 

0.803 
0.624 

2.026* 

รวม ชาย 

หญงิ 

3.67 
3.58 

0.749 
0.526 

1.395 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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จากตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า ระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายลข์องเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นพนกังาน
ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นราคาของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียพบว่า เพศชายมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้าน
พนกังาน และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่เพศหญิง และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่
เพศหญิงมีระดับการรับรู้ตราสินค้ามากกว่าเพศชาย  ส าหรับระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการบริการของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.31 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน 
                      ไทยสมายล ์
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

อายุ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
 
 
 
 
 

(1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.57 
3.80 
3.71 
4.20 
2.86 
2.98 

0.586 
0.769 
0.722 
0.690 
0.390 
0.480 

8.241*** 1 > 5,6 
2 > 5,6 
3 > 5,6 

4 > 
1,2,3,4,6 

2. ดา้นราคา (1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.16 
3.22 
3.27 
3.53 
2.57 
2.50 

1.008 
0.842 
0.779 
0.811 
0.535 
0.667 

3.547** 1 > 6 
2 > 5,6 
3 > 5,6 

4 > 2,5,6 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

อายุ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

3. ดา้นช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย 

(1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.18 
3.43 
3.23 
3.79 
2.29 
2.30 

0.866 
0.950 
0.748 
0.767 
0.267 
0.675 

8.560*** 1 > 5,6 
2 > 3,5,6 
3 > 5,6 

4 > 
1,2,3,5,6 

4. ดา้นการส่งเสริม 
การตลาด 

(1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.21 
3.55 
3.27 
3.40 
2.62 
2.40 

0.794 
0.976 
0.942 
0.631 
0.488 
0.699 

5.061*** 1 > 6 
2 > 1,3 
2 > 5,6 
3 > 6 

4 > 5,6  

5. ดา้นพนกังาน 
 
 
 
 
 

(1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

3.78 
3.97 
3.84 
4.06 
2.79 
2.55 

0.698 
0.918 
0.771 
0.918 
0.267 
0.438 

8.396*** 1 > 5,6 
2 > 5,6 
3 > 5,6 
4 > 5,6 

6. ดา้นกระบวนการบริการ (1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

2.90 
3.60 
3.36 
3.78 
2.29 
2.55 

1.161 
1.055 
0.918 
0.880 
0.267 
0.725 

7.869*** 2 > 1,3,5,6 
3 > 1,5,6 

4 > 1,3,5,6 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

อายุ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทางกายภาพ 

(1) ต ่ากวา่ 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีข้ึนไป 

4.14 
3.93 
3.89 
3.85 
2.93 
2.70 

0.428 
0.811 
0.638 
0.576 
0.508 
0.618 

9.777*** 1 > 3,5,6 
2 > 5,6 
3 > 5,6 
4 > 5,6 

รวม (1) ต ่ากว่า 20 ปี 
(2) 21-30 ปี 
(3) 31-40 ปี 
(4) 41-50 ปี 
(5) 51-60 ปี 
(6) 61 ปีขึน้ไป 

3.56 
3.72 
3.60 
3.87 
2.71 
2.66 

0.567 
0.750 
0.483 
0.575 
0.411 
0.524 

9.744*** 1 > 5,6 
2 > 5,6 
3 > 5,6 

4 > 1,3,5,6 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีอายุต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุต  ่า
กว่า 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
โดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้โดยภาพรวมมากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ์/บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่
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กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอาย ุ
41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการมากกวา่กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี,กลุ่มอายุ 20-
30 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ราคาของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
อายุแตกต่างกันจะมีระดบัการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาแตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 
ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป   กลุ่มอาย ุ20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-
40 ปี และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่ม
อาย ุ61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มอายุ 20-30 
ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอาย ุ20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 
ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 
ปีข้ึนไป   กลุ่มอาย ุ20-30 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มอาย ุ
31-40 ปี   และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่ม
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอาย ุ20-30 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
การส่งเสริมการตลาดของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   
และกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มอายุต  ่ากว่า 
20 ปีและกลุ่มอาย ุ31-40 ปี 
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
พนกังานของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
อายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านพนักงานแตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 
ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายลด์า้นพนกังานมากกวา่กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
กระบวนการบริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีอายตุ่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นกระบวนการบริการ
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า 
กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายล์ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   กลุ่มอาย ุ
20-30 ปี, กลุ่มอาย ุ31-40 ปี และกลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี   และกลุ่มอาย ุ20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี 
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผู ้โดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ย
สถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอาย ุ
41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี  และกลุ่ม
อายุ 61 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
มากกวา่กลุ่มอาย ุ31-40 ปี 
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ตารางที ่4.32   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัการแสวงหาขอ้มูล     
 สายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการศึกษา x  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.36 
3.65 
4.09 

0.553 
0.764 
0.662 

24.819*** 2,3 > 1 
3 > 2 

2. ดา้นราคา (1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.75 
3.15 
3.57 

0.801 
0.846 
0.717 

21.367*** 2,3 > 1 
3 > 2 

3. ดา้นช่องทางการ 

    จดัจ าหน่าย 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.80 
3.27 
3.63 

0.651 
0.947 
0.724 

18.613*** 2,3 > 1 
3 > 2 

4. ดา้นการส่งเสริม 

    การตลาด 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.94 
3.33 
3.60 

0.632 
1.023 
0.782 

9.815*** 2,3 > 1 
3 > 2 

5. ดา้นพนกังาน 
 
 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.35 
3.88 
4.05 

0.697 
0.928 
0.747 

12.642*** 2,3 > 1 
 

6. ด้านกระบวนการ
บริการ 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2)ปริญญาตรี/เทียบเท่า
(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.76 
3.39 
3.76 

0.910 
1.071 
0.857 

18.967*** 2,3 > 1 
3 > 2 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    ทางกายภาพ 
 

(1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า
(3) สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.78 
3.87 
3.95 

0.727 
0.795 
0.597 

1.085 - 

รวม (1) ต ่ากว่าปริญญาตรี 

(2) ปริญญาตรี/เทยีบเท่า
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 

3.26 
3.59 
3.87 

0.524 
0.722 
0.475 

18.705*** 2,3 > 1 
3 > 2 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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จากตารางท่ี 4.32  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD 
พบว่า กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้โดยรวม
มากกว่ากลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินค้าโดยรวม
มากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ  F-Test  พบวา่
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการมากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเทา่ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ราคาของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคา
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ 
กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกว่า
กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่ม
ปริญญาตรี/เทียบเท่า  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test 
พบว่า  ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบ
รายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญา
ตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
การส่งเสริมการตลาดของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test 
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พบว่า  ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบ
รายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
พนักงาน ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ดา้นพนกังานแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ 
LSD พบว่า กลุ่มปริญญาตรี/ เทียบเท่า และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
พนกังานมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
กระบวนการบริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ดา้นกระบวนการบริการแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ย
สถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test 
พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทย
สมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.33 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน 
 ไทยสมายล ์
 

ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ 
สายการบินไทยสมายล ์

อาชีพ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
 
 
 
 
2. ดา้นราคา 
 
 
 
 

(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ  
(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 

4.07 
3.42 
3.76 
3.58 
4.04 
3.51 
2.53 
3.33 
3.24 
3.34 

0.720 
0.592 
0.652 
0.784 
0.791 
0.872 
0.651 
0.600 
0.838 
0.992 

10.786*** 
 
 
 
 

14.893*** 
 

1 > 2,3,4 
3 > 2 

5 > 2,4 
 

1 > 2,4 
3,4,5 > 2 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
 
 
 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
5. ดา้นพนกังาน 

(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 
(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 
(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 

3.52 
2.76 
3.40 
3.40 
3.21 
3.80 
2.79 
3.38 
3.23 
3.54 
4.24 
3.93 
3.70 
3.65 
3.88 

0.757 
0.720 
0.639 
1.094 
0.762 
0.837 
1.126 
0.771 
0.812 
1.041 
0.784 
0.923 
0.645 
0.922 
1.015 

7.912*** 
 
 
 
 

13.106*** 
 
 
 
 

7.942*** 

1,3,4,5 > 2 
 
 
 
 

1 > 2,3,4 
3,4,5> 2 

 
 
 

1 > 2,3,4,5 
2 > 4 

6. ดา้นกระบวนการบริการ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ 

3.65 
2.96 
3.44 
3.37 
3.67 

1.044 
0.865 
0.907 
1.114 
1.011 

4.699*** 1 > 2,4 
3,4,5 > 2 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 
 

 
 

    

ระดบัการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

อาชีพ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
(3) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(4) พนกังานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อ่ืน ๆ  

4.38 
3.91 
3.60 
3.71 
3.79 

0.514 
0.796 
0.495 
0.745 
0.921 

19.847*** 1 > 2,3,4,5 
2 > 3 

รวม (1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) นักธุรกจิ/เจ้าของกจิการ 
(3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 
(4) พนักงานบริษทั/ห้างร้าน 
(5) อืน่ ๆ  

4.00 
3.34 
3.57 
3.51 
3.73 

0.618 
0.498 
0.393 
0.730 
0.838 

13.357*** 1 > 2,3,4,5 
3,5 > 2 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.33  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ด้วยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้โดยรวมมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่มขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  และกลุ่มขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้โดยรวมมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ      

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ์/บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านผลิตภณัฑ์/บริการมากกว่ากลุ่มนักธุรกิจ/
เจา้ของกิจการ กลุ่มขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนักงานบริษทั/ห้างร้าน   กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกว่ากลุ่มนกั
ธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่ม
นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ราคาของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
อาชีพต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาแตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ด้านราคามากกว่ากลุ่มนักธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามี
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังาน
บริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่ม
นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
การส่งเสริมการตลาดของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังาน
บริษทั/หา้งร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มนกั
ธุรกิจ/เจ้าของกิจการ และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และกลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
พนกังาน ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทย
ท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นพนกังานแตกต่างกนัอยา่ง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนกัเรียน/
นักศึกษามีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มนักธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  และกลุ่มนกัธุรกิจ/
เจา้ของกิจการมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
กระบวนการบริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า  
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
กระบวนการบริการแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังาน
บริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มนกั
ธุรกิจ/เจา้ของกิจการและกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการ
มากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า  
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มนกัเรียน/นักศึกษามีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังาน
บริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  และกลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
พนกังานมากกวา่กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
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ตารางที ่4.34   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน 
                     ไทยสมายล ์
 

ระดบัการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

รายได้ต่อเดอืน x  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (1) ต  ่ากวา่  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

3.97 
3.66 
3.59 
3.47 
3.42 
3.91 

0.794 
0.887 
0.687 
0.209 
0.461 
0.739 

5.305*** 1 > 2,3,4,5 
6 >2,3,4,5 

 

2. ดา้นราคา 
 
 
 
 
 

(1) ต  ่ากวา่  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

3.43 
3.00 
3.13 
3.37 
2.77 
3.41 

1.035 
0.743 
0.833 
0.729 
0.617 
0.799 

5.512*** 1 > 2,3,5 
3 > 5 

4 > 2,5 
6 > 2,3 
6 > 5 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
 
 
 
 

(1) ต ่ากว่า  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001บาทข้ึนไป 

3.34 
3.21 
3.24 
3.25 
3.16 
3.48 

0.829 
1.083 
1.038 
0.495 
0.396 
0.820 

1.426 - 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 
 
 
 
5. ดา้นพนกังาน 

(1) ต ่ากว่า  10,000 บาทต่อเดือน 
(2) 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน 
(3) 15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 
(4) 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน 
(5) 25,001- 30,000 บาทต่อเดือน 
(6) 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 
(1) ต  ่ากวา่  10,000 บาทต่อเดือน 
(2) 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน 
(3) 15,001 - 20,000 บาทต่อเดือน 
(4) 20,001 - 25,000 บาทต่อเดือน 
(5) 25,001- 30,000 บาทต่อเดือน 
(6) 30,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป 

3.51 
3.43 
2.83 
3.49 
3.13 
3.58 
4.10 
3.67 
3.62 
3.94 
3.34 
4.10 

0.900 
0.995 
0.962 
0.413 
0.514 
0.923 
0.875 
0.892 
0.798 
0.571 
0.663 
0.887 

7.708*** 
 
 
 
 
 

7.631*** 

1 > 3 
2 > 3 
4 > 3 

6 > 3, 6 > 5 
 
 

1 > 2, 1 > 3 
1 > 5 
4 > 5 

6 > 2, 6 > 3 
6 > 5 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ)  
 

ระดบัการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

รายได้ x  S.D. F คู่แตกต่าง 

6. ดา้นกระบวนการบริการ (1) ต ่ากว่า  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

3.43 
3.41 
2.84 
3.38 
3.24 
3.79 

1.188 
1.208 
1.000 
0.752 
0.762 
0.792 

8.935*** 1,2,4 > 3 
6 > 1,2,3,5 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (1) ต ่ากว่า  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทข้ึนไป 

4.29 
3.70 
3.69 
3.60 
3.54 
4.05 

0.652 
0.869 
0.576 
0.723 
0.459 
0.684 

10.555*** 1 > 2,3,4,5,6 
6 > 2,3,4,5 

รวม (1) ต ่ากว่า  10,000 บาท 
(2) 10,001 - 15,000 บาท 
(3) 15,001 - 20,000 บาท 
(4) 20,001 - 25,000 บาท 
(5) 25,001- 30,000 บาท 
(6) 30,001 บาทขึน้ไป 

3.86 
3.52 
3.38 
3.51 
3.31 
3.83 

0.729 
0.865 
0.479 
0.408 
0.405 
0.559 

8.687*** 1 > 2,3,4,5 
6 > 2,3,4,5 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
จากตารางท่ี 4.34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน

ไทยสมายล์โดยภาพรวมของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD 
พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
โดยรวมมากกว่ากลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได ้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001- 30,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นผลิตภณัฑ์/บริการ
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ 
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กลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
ผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่ม
รายได ้20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001- 30,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ราคา  ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
รายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาแตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 
10,000 บาท        มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่ม
รายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท   กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท 
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  กลุ่มรายได ้ 20,001-
25,000 บาท มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่ม
รายได ้25,001-30,000 บาท    และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
ราคามากกว่ากลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้
25,001-30,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
การส่งเสริมการตลาดของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท, กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
พนกังาน ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ผูโ้ดยสารชาวไทย
ท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นพนกังานแตกต่างกนัอยา่ง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 
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10,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานมากกว่า
กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 
บาท  และกลุ่มรายได ้ 20,001-25,000 บาท มีระดบัการรับรู้ตราดา้นพนกังานมากกว่ากลุ่มรายได ้
25,001-30,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
กระบวนการบริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกันด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
กระบวนการบริการแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท, กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้
20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการ
บริการมากกวา่กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ด้านกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่มรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท, กลุ่มรายได้ 10,001-
15,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท    

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มี
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่ม
รายได ้15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท   
และกลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่
กลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.35   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถ่ีในการใช้บริการกบัระดบัการรับรู้ 
                      ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล ์
 
ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

สายการบินไทยสมายล์ 
x  S.D. F คู่แตกต่าง 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ (1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.83 
3.67 
3.84 
3.81 

0.777 
0.705 
0.584 
1.024 

1.656 - 

2. ดา้นราคา 
 

(1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.30 
3.06 
3.61 
3.34 

0.932 
0.771 
0.748 
0.906 

8.011*** 
 
 
 

1 > 2 
3 > 1,2 
4 > 2 

3. ดา้นช่องทางการ 

   จดัจ าหน่าย 
 
 

(1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.49 
3.21 
3.53 
3.21 

0.845 
0.889 
0.782 
0.994 

3.571* 1,3 > 2 
 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.44 
3.27 
3.80 
3.03 

0.825 
0.918 
0.822 
1.085 

7.990*** 1 > 4 
3 > 1,2,4 

5. ดา้นพนกังาน (1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.83 
3.72 
3.92 
4.42 

0.910 
0.759 
1.021 
0.846 

8.846*** 4 > 1,2,3 

6. ดา้นกระบวนการบริการ (1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.61 
3.24 
3.65 
3.55 

1.007 
1.080 
0.901 
0.912 

4.505*** 1,3> 2 
 

 



110 

ตารางที่ 4.35 (ต่อ) 
 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 

สายการบินไทยสมายล์ 

ความถี่ในการใช้บริการ 

สายการบินไทยสมายล์ 
x  S.D. F คู่แตกต่าง 

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

    ทางกายภาพ 

(1) ใชบ้ริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 

3.96 
3.81 
3.92 
4.01 

0.718 
0.659 
0.839 
0.872 

1.440 - 

รวม (1) ใช้บริการคร้ังแรก 

(2) 1 - 5 คร้ังต่อปี 

(3) 6 - 10 คร้ังต่อปี 

(4) มากกว่า 10 คร้ังต่อปี 

3.72 
3.53 
3.80 
3.70 

0.669 
0.647 
0.631 
0.668 

3.771* 1,3 > 2 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.35  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-
Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ย
สถิติทดสอบ LSD พบว่า กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้โดยรวมมากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test 
พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการไม่แตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ราคา  ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านราคาแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก, กลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี และกลุ่มมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี มี
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ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี  และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ 
F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
สายการบินไทยสมายลด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี          
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่ม1-5 คร้ังต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
การส่งเสริมการตลาดของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-
Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายล์ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001               
เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี มี
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี   และกลุ่ม 6-
10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก 
และกลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
พนกังาน ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นพนกังานแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ
ทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มท่ีมีความถ่ีมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังาน
มากกวา่กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก, กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
กระบวนการบริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-
Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายล์ด้านกระบวนการบริการแตกต่างกันอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001            
เม่ือทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติทดสอบ LSD พบวา่ กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี         
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ 
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F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้   
สายการบินไทยสมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานท่ี 4  ความต้องการข้อมูลกับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนั 
 

ตารางที ่4.36 การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูล 
 สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
 
ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 

รวม 0.556*** 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตารางท่ี 4.36  การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทย
สมายล์กับการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient   พบวา่ ความตอ้งการขอ้มูล ประกอบดว้ย ดา้น
ตารางเท่ียวบิน ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด และ
ด้านการส ารองบตัรโดยสาร  มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 

 
สมมติฐานท่ี 5  การแสวงหาข้อมูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนั 
 
ตารางที ่4.37   การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตราสินคา้สายการ 
 บินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
 

การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

รวม 0.686*** 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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จากตารางท่ี 4.37  การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาขอ้มูลกบัการรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยดว้ยสถิติทดสอบ Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient  พบว่า การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์  ประกอบดว้ยช่องทาง
โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้าย
โฆษณา, Call Center:  02 118 8888, Website: www.thaismileair.com, 
Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: THAI Smile และคนรู้จกั                           
มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
 

http://www.thaismileair.com/


 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย”  ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางและเคยใช้บริการของสายสายการบินไทยสมายล์ท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ  และท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามโดย
เลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยัด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี         
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เชิงสถิติอนุมานเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  สถิติ
ทดสอบ F-test  หรือสถิติทดสอบ LSD  และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1  สรุป        
  5.2  อภิปรายผล        
  5.3  ขอ้เสนอแนะ          
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5.1  สรุป 
 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั เร่ือง “ความตอ้งการ
ขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย” 
ดงัน้ี 
 

5.1.1  ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  มากกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย, เกือบคร่ึงหน่ึงมีอายุระหว่าง 20-30 ปี, 

มากกวา่คร่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า, มีอาชีพพนกังานบริษทั/ห้างร้านมากท่ีสุด, 
มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด  และมากกว่าคร่ึงหน่ึงมีความถ่ีในการใช้บริการ     
สายการบินไทยสมายล ์1-5 คร้ังต่อปี  
 

5.1.2 ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์  การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทย
 สมายล์ ช่องทางในการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ และการรับรู้ตราสินค้า
 สายการบินไทยสมายล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดบัมาก   เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า มีความตอ้งการขอ้มูลดา้นราคาบตัรโดยสารมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้น
ตารางเท่ียวบิน ด้านระบบส่งเสริมการตลาด ด้านการส ารองบตัรโดยสาร และด้านรูปแบบการ
ใหบ้ริการ  

กลุ่มตวัอยา่งมีการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาช่องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ พบว่า มีการแสวงหาข้อมูลผ่าน 
Website: www.thaismileair.com มากท่ีสุด รองลงมาคือ คนรู้จกั, นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร 
Royal Orchid Plus News  และ Facebook/Twitter/YouTube/Instagram   

กลุ่มตวัอย่างมีช่องทางในการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมในระดบัปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาช่องทางในการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ พบวา่ มีช่องทางในการ
รับรู้ตราสินคา้ผา่น Website: www.thaismileair.com มากท่ีสุด  รองลงมาคือ คนรู้จกั, โทรทศัน์ และ
นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News 

กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการโดยรวมใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้เก่ียวกบับริการอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืมฟรีบนเท่ียวบินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม, 

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaismileair.com/
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เคร่ืองบินใหม่ไดม้าตรฐานความปลอดภยัทุกล า, เลือกท่ีนัง่ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม, เป็นสายการ
บินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-service Airline) และสมาชิกรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัการบินไทย  

กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านราคาโดยรวมในระดบัปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่อตัราค่าโดยสารคุม้ค่าสูงกวา่
ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ/์บริการ  

กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่สามารถ
ส ารองท่ีนั่งและช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/เดบิตออนไลน์ผ่าน Website: www.thaismileair.com 
และ www.thaiairways.com ในระดบัมาก  และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่สามารถส ารองท่ีนัง่และ
ช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/เดบิตผา่นระบบ Call Center: 02 118 8888  ในระดบัปานกลาง  

กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม
ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ไดรั้บไมล์สะสม
รอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ของการบินไทยสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ มีการลดราคาบตัรโดยสารใน
โอกาสต่าง ๆ  และมีการจดักิจกรรมจ าหน่ายบตัรโดยสารราคาพิเศษ  

กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นพนกังานโดยรวมในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมี
คุณภาพในการให้บริการสูงกว่าการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ว่าพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินผา่นการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมาตรฐาน  

กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นกระบวนการบริการโดยรวม
ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ให้บริการท่ีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในระดบัมาก และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าเช็คอิน
ผา่นอินเตอร์เน็ต (iCheck-in) ผา่นทาง www.thaismileair.com ได ้ 

กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพโดยรวมใน
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีการรับรู้ระดบัมากท่ีสุดเก่ียวกบัเคร่ืองแบบของ
พนักงานเป็นสีส้ม   และกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ระดบัมากเก่ียวกบัลายเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้น
พร้อมค าวา่ “Smile”, “ไทยสมายล ์ลูกเรือสาวสวยยกล า” พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีเฉพาะสาว
สวย, โลโกข้องสายการบิน, รูปแบบการให้บริการเป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตรและมีความคุม้ค่า 
(Trendy-Friendly-Worthy) สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่  และสโลแกนภาษาไทย “ไทย
สมายลร์อยยิม้คู่ฟ้า” ภาษาองักฤษ “Fly Smart with THAI Smile”  

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaiairways.com/
http://www.thaismileair.com/
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กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลโ์ดยรวมระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ มีการรับรู้ตราสินคา้ระดบัมากในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  ดา้นพนกังาน ดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ และดา้นกระบวนการบริการ และกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้ระดบัปานกลางในดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา  
 

5.1.3  การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
 
สมมติฐานที ่1  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีความตอ้งการขอ้มูล

สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test พบวา่ ระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทย
สมายลข์องเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และรายไดแ้ตกต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  และพบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
อาชีพ ต่างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ี

มีความถ่ีในการใชบ้ริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการต่างกนัมีระดบัความ
ตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลไ์ม่แตกต่างกนั  
 

สมมติฐานที่ 2  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการแสวงหาขอ้มูล
สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test พบวา่ ระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทย
สมายลข์องเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ย
สถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และความถ่ีใน
การใช้บริการต่างกนัมีระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.001  และพบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัการแสวงหาขอ้มูล
สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3  ลกัษณะทางประชากรของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีต่างกนัมีการรับรู้ตราสินคา้
สายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test พบวา่ ระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลข์องเพศชายและเพศหญิงโดยรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของ
เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ระดบัการรับรู้ตราสินคา้
ดา้นราคาของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001  ส าหรับระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการบริการของ
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างของการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุ
ต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้
ตราสินค้าด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001  และผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านราคา
แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนั
อย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการบริการแตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  ส าหรับดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 



119 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีระดบัการ
รับรู้ตราสินค้าด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่ง
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทย
ท่ีมีรายได้ต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะ
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน 
ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกนัอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัมีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสาร
ชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูโ้ดยสารชาว
ไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการบริการ แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัมี
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนัอย่างนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมี
ความถี่ในการใช้บริการต่างกันจะมีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านผลิตภณัฑ์/บริการ และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั  
 

สมมติฐานที่ 4  ความตอ้งการขอ้มูลกบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนั   
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ผลการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์กบัการ
แสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยดว้ยสถิติทดสอบ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient  พบว่า ความตอ้งการขอ้มูลโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับการ
แสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยโดยรวมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.001 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ความต้องการข้อมูลด้านตารางเท่ียวบิน ด้านราคาบัตรโดยสาร ด้านรูปแบบการ
ให้บริการ  ด้านระบบส่งเสริมการตลาด และดา้นการส ารองบตัรโดยสารมีความสัมพนัธ์กบัการ
แสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 มี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
 

สมมติฐานที่ 5 การแสวงหาขอ้มูลกับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยมีความสัมพนัธ์กนั 

ผลการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์กบัการ
รับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยดว้ยสถิติทดสอบ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient  พบว่า การแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  
เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  การแสวงหาข้อมูลผ่านโทรทัศน์ ,  หนังสือพิมพ์ ,  นิตยสาร 
SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, Call Center: 02 118 8888, 
Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram, Mobile Application: 
THAI Smile และคนรู้จกั มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก   

 
5.2  อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์   

เม่ือพิจารณาความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารชาวไทย 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการขอ้มูลดา้นราคาบตัรโดยสารมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นตาราง
เท่ียวบิน ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด ดา้นการส ารองบตัรโดยสาร และดา้นรูปแบบการให้บริการ 
ตามล าดบั  ท าให้พิจารณาได้ว่า ความคาดหวงัต่อรายละเอียดท่ีประสงค์ท่ีจะได้ขอ้มูลเก่ียวกบั     

http://www.thaismileair.com/
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สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย คือ ดา้นราคาบตัรโดยสารและด้านตารางเท่ียวบิน 
ตามล าดบั  เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาผูใ้ชบ้ริการเท่ียวบินสายการบินแอร์เอเชียของภารณี 
สกุลเศรษฐี (2549) ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการข้อมูลมากท่ีสุดในสองด้านดังกล่าว  ท าให้
พิจารณาได้ว่า กลุ่มตวัอย่างเล็งเห็นถึงความส าคญัของข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ตามล าดับ
ข้างต้น อันเน่ืองมาจากเป็นล าดับของข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างคาดหวงัจะได้รับ  
สอดคล้องกบัท่ี บุษราคมั เอ่ียมอ าไพ (2544) ได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผูรั้บสารต่อความ
ตอ้งการขอ้มูล วา่เป็นความตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ตน (Utilization) โดยมีความตอ้งการ
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นส าคญั และความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความตอ้งการ
ขอ้มูลใหม่ ๆ ของสายการบินไทยสมายล์ ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือในฐานะผูบ้ริโภค  และ
สอดคลอ้งกบัท่ี Case (2007) กล่าววา่ บุคคลยอ่มตอ้งการขอ้มูลเม่ือตะหนกัรู้ถึงความไม่เพียงพอใน
ความรู้ของตนในการตอบสนองเป้าหมาย   ยิ่งไปกว่านั้นผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ
ตอ้งการข้อมูลในรายละเอียดทุกด้านของสายการบินไทยสมายล์ในระดับมาก  นับเป็นโอกาส 
(Opportunity) ท่ีเอ้ืออ านวยให้องคก์รส่ือสารในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ ยอ่มมีโอกาส
สัมฤทธ์ิผลมากกว่าการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไม่ไดมี้ความสนใจ เพิกเฉย หรือไม่อยาก
รับรู้ขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์  สอดคลอ้งกบัท่ี Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าววา่ 
ความตอ้งการขอ้มูลของบุคคลนบัเป็นโอกาสทองในการส่ือสารการตลาดเพื่อโน้มนา้วใจให้กลาย
มาเป็นผูบ้ริโภคขององคก์ร 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีเพศต่างกนัดว้ยค่าสถิติ t-test พบวา่ ระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบิน
ไทยสมายลข์องเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทย พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปีมีระดบัความตอ้งการขอ้มูล
มากกวา่กลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป   กลุ่มอาย ุ31-40 ปี มีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 
20 ปี และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอาย ุ41-50 ปีมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่ทุกกลุ่ม 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของ
ผูโ้ดยสารชาวไทย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่ามีระดบั
ความตอ้งการขอ้มูลมากกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และกลุ่ม
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเท่า  สอดคลอ้งกบัท่ี Frohmann (2004) กล่าวว่า หน่ึงใน
ปัจจยัท่ีก่อใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการขอ้มูลต่างกนั คือพื้นฐานความรู้  เน่ืองจากมีความเป็นไปไดว้า่ 
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บุคคลท่ีมีพื้นฐานความรู้ ย่อมมีการคาดหวงัและพึงประสงค์ต่อรายละเอียดขอ้มูลไปในทิศทาง
เดียวกนั   

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  มีระดับความ
ตอ้งการขอ้มูลมากกว่ากลุ่มอาชีพนักธุรกิจ/เจา้ของกิจการ  สอดคล้องกบัท่ี จิรวรรณ ภกัดีบุตร 
(2532) กล่าวว่า หน่ึงในปัจจยัท่ีก่อให้บุคคลเกิดความต้องการขอ้มูลต่างกนั คืออาชีพการงาน  
เน่ืองจากมีความเป็นไปไดว้า่ บุคคลท่ีมีอาชีพการงานเดียวกนั ยอ่มการคาดหวงัและพึงประสงคต่์อ
รายละเอียดขอ้มูลไปกนัในทิศทางเดียวกนั  และสอดคลอ้งกบัท่ี Devadason and Lingam (1996) 
กล่าววา่ ความตอ้งการขอ้มูลเกิดข้ึนและเปล่ียน แปลงอยูต่ลอดเวลาตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
อนัมีผลสืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้ม องคก์ร และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล    

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท, กลุ่มรายได ้
15,001 -20,000 บาท, กลุ่มรายได ้20,001-25,000 บาท, กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท และกลุ่ม
รายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัความตอ้งการขอ้มูลมากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์
ของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกนัด้วยสถิติทดสอบ F-Test พบว่า 
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการต่างกนัจะมีระดบัความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทย
สมายล ์ไม่แตกต่างกนั 

การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์กับการ
แสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยดว้ยสถิติทดสอบ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient  พบว่า ความตอ้งการขอ้มูล ประกอบดว้ย ดา้นตารางเท่ียวบิน   
ดา้นราคาบตัรโดยสาร ดา้นรูปแบบการให้บริการ ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด และดา้นการส ารอง
บตัรโดยสาร มีความสัมพนัธ์กบัการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย
โดยรวมท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก   สอดคลอ้งกบัท่ี Case (2007) กล่าววา่ การท่ีบุคคลตระหนกัถึงความ
ไม่เพียงพอในความรู้หรือแค่ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ และอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งการหาค าตอบมา
จดัการกบัปัญหาชีวติ บุคคลยอ่มตระหนกัถึงความจ าเป็นและส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล
สืบไป   โดยในทางการตลาดแลว้สอดคลอ้งกบัท่ี ศุภร เสรีรัตน์ (2545) กล่าววา่    เม่ือผูบ้ริโภครับรู้
ถึงปัญหา ตระหนกัถึงความไม่รู้หรือเพียงอยากรู้ เกิดความพึงประสงคต่์อรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบั
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ตราสินค้า ผูบ้ริโภคจะอยู่ในฐานะท่ีจะต้องจดัการกับปัญหาโดยใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือ  และ
สอดคลอ้งกบัท่ี Arnould, Price and Zinkhan (2004) กล่าววา่ การแกปั้ญหาจึงข้ึนอยูก่บัการมีขอ้มูล
ท่ีเพียงพอ ท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ หากผูใ้ชบ้ริการการบินไทยเกิดตระหนกัถึงความไม่รู้ในขอ้มูล หรือ
เพียงแค่อยากเพิ่มความรู้ให้กับตนเองเก่ียวกับข้อมูลของสายการบินไทยสมายล์ ก็ย่อมเกิด
พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลตามมา  ยิ่งไปกว่านั้นยงัสอดคลอ้งกบัท่ี Devadason and Lingam 
(1996) กล่าววา่ สามารถพิจารณาความตอ้งการขอ้มูลไดจ้ากลกัษณะและแหล่งของขอ้มูลเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงความตอ้งการขอ้มูลของบุคคลอยา่งชดัเจน   

 
5.2.2  การแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์  
เม่ือพิจารณาช่องทางการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการ

แสวงหาข้อมูลผ่าน Website: www.thaismileair.com มากท่ีสุด  รองลงมา 4 ล าดับ คือ คนรู้จัก, 
นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, Facebook/Twitter/YouTube/Instagram 
และ Mobile Application: THAI Smile  เม่ือพิจารณาช่องทางการแสวงหาขอ้มูล 5 อนัดบัแรก พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างใชช่้องทางส่ือใหม่ (New Media) 3 ช่องทาง   ท  าให้พิจารณาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความสนใจในส่ือใหม่มากท่ีสุด อาจเพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก และเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ี Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าวถึงช่องทางการแสวงหาขอ้มูลวา่ บุคคล
ยอ่มมีพฤติกรรมในการแสวงหาขอ้มูลผ่านกระบวนการและช่องทางท่ีต่างกนั  กล่าวคือ ย่อมเลือก
แหล่งท่ีเขา้ถึงสะดวกและเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีคุน้เคย  หรือใช้งานอยูเ่ป็นประจ า   และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Assael (1998) ท่ีกล่าววา่ บุคคลยอ่มมีเกณฑ์ในการเปิดรับส่ือท่ีสะดวกและเป็นท่ีนิยม 
(Convenience and Preferences) และจะเลือกส่ือท่ีตนมีความพึงพอใจ   นอกจากดา้นแนวคิดทฤษฎี
ขา้งตน้แลว้   ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาก่อนหนา้  กล่าวคือ มีการศึกษาการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวสหราชอาณาจกัรกลุ่มผูมี้รายไดสู้งท่ีเดินทางมาประเทศไทย
ของ ประภสัศรี โคทส์ (2553) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลดา้นสายการบิน
จากส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  และสุจิตรา ไชยจนัทร์ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว การ
แสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียว และทศันคติท่ีมีต่อคุณลกัษณะข่าวสารการท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์
ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยแสวงหาขอ้มูลการท่องเท่ียวบนส่ือ
ออนไลน์ขอ้มูลผ่าน Search Engine, Web Site และรูปแบบอ่ืน ๆ (Webboard, Blog, Social 
Network, E-Mail Address) มีมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยแสวงหา   สามารถมองอีกมุมหน่ึงไดว้า่ 
นอกจากปัจจยัทางดา้นความเป็นส่ือท่ีสะดวก เป็นท่ีนิยม และของส่ือใหม่ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
และเลือกเป็นช่องทางในการแสวงหาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างแล้ว   สามารถพิจารณาได้ว่า กลุ่ม
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ตวัอย่างอาจมีความเช่ือมัน่ในความแม่นย  าและการน าไปใช้ประโยชน์ของขอ้มูลจากช่องทางส่ือ
ใหม่ก็เป็นได ้  โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จงัหวดัเชียงใหม่ของ โสภิตา สมจิตร (2550)  ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมองว่าเน้ือหาในอินเทอร์เน็ตมีความ
ถูกตอ้งชดัเจนและขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากอินเทอร์เน็ตสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายุกบัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสายการ
บินไทยสมายล์ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่ม
อาย ุ31-40 ปี, กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป 

เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัระดบัการแสวงหา
ขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/
เทียบเท่า และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกว่ากลุ่มระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Case (2007); Blackwell, Miniard and Engel (2006) 
กล่าววา่ อิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลเกิดจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกของ
ตวับุคคล โดยหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั คือ พื้นฐานทางด้านการศึกษา ซ่ึงเหมารวมถึงทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา 

เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสาย
การบินไทยสมายล ์พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัการแสวงหาขอ้มูล
มากกว่ากลุ่มอาชีพนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ
กลุ่มอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่
กลุ่มอาชีพนักธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มอาชีพพนักงานบริษทั/ห้างร้าน  สอดคล้องกบัท่ี
ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ (2537ข) กล่าววา่ อาชีพการงานหน่ึงในเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลมีผลต่อ
การเลือกแหล่งในการแสวงหาขอ้มูลท่ีต่างกนั และสอดคลอ้งกบัท่ีประภาวดี สืบสนธ์ อา้งถึงใน 
ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ (2537ก) กล่าววา่ บุคคลยอ่มแสวงหาขอ้มูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายการใช้
ขอ้มูลสวนบุคคล เช่น การใช้เพื่อการปฏิบติัอาชีพ เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั เพื่อการ
เรียนรู้ ฯลฯ   และสอดคล้องกบัผลศึกษาความตอ้งการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของวิศวกร บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ส านกัปฏิบติัการส่วน
ภูมิภาคภาคเหนือของ อรอุมา สืบกระพนั (2552) ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสวงหา
ขอ้มูลจากผูร่้วมงานในระดบัมาก ประเภทของขอ้มูลท่ีแสวงหาในระดบัมากคืออินทราเน็ต อีกทั้งมี
วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาขอ้มูลคือเพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีทนัสมยัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีในระดบัมาก
และแสวงหาข้อมูลทุกวนัในระดับมากท่ีสุด  ซ่ึงนับเป็นการแสวงหาข้อมูลเพื่อความก้าวหน้า        
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ในหนา้ท่ีการงาน  ท าใหพ้ิจารณาถึงการวจิยัในคร้ังน้ีไดว้า่ อาชีพการงานของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน
ไทยสมายล์ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อเป้าหมายในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลต่างกนั มีผลท าให้การแสวงหา
ขอ้มูลสายการบินไทยสมายลแ์ตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัระดบัการแสวงหาขอ้มูลสาย
การบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัการ
แสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  และกลุ่ม
รายได ้30,001 บาทข้ึนไป  

เม่ือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถ่ีในการใช้บริการกบัระดบัการแสวงหา
ขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 คร้ัง
ต่อปี มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี และกลุ่มใชบ้ริการคร้ังแรก กลุ่ม 1-5 คร้ัง
ต่อปี และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการแสวงหาขอ้มูลมากกวา่กลุ่มมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี   ท าให้
พิจารณาไดว้า่ พื้นฐานโดยรวมของผูโ้ดยสารชาวไทยส่งผลต่อการแสวงหาขอ้มูลตราสินคา้สายการ
บินไทยสมายล์   สอดคลอ้งกบัท่ี Blackwell, Miniard and Engel (2006) กล่าววา่ พฤติกรรมการ
แสวงหาขอ้มูลของบุคคลมีผลจากปัจจยัด้านความรู้และประสบการณ์   โดยในท่ีน้ีรวมถึงระดับ
การศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทย 
 การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายล์กบัการรับรู้
ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยด้วยสถิติทดสอบ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient  พบว่า การแสวงหาขอ้มูล อนัประกอบดว้ยช่องทางโทรทศัน์, 
หนงัสือพิมพ์, นิตยสาร SAWASDEE/จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, 
Call Center: 02 118 8888, Website: www.thaismileair.com, Facebook/Twitter/YouTube/ 
Instagram, Mobile Application: THAI Smile และคนรู้จกั  มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ตราสินคา้
สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารชาวไทยโดยภาพรวมท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001            
มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  สอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนรับรู้
ของ Assael (อ้างถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555) ท่ีว่า การรับรู้คือการเลือกสรร (Selection)          
ส่ิงกระตุน้โดยบุคคลจะเลือกแสวงหาหรือเลือกรับส่ิงกระตุน้รวมถึงช่องทางการแสวงหาขอ้มูลท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ ทศันคติส่วนบุคคล  ผา่นกระบวนการการจดัระเบียบ (Organization) และการ
ตีความ (Interpretation) ขอ้มูลจนเกิดเป็นมโนภาพส่วนบุคคล 
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5.2.3  ช่องทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์  
เม่ือพิจารณาช่องทางการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสาร

ชาวไทย พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีช่องทางการรับรู้ตราสินคา้ผา่น เวบ็ไซต ์ทางการของสายการบินไทย
สมายล์ “www.thaismileair.com” เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ คนรู้จัก, โทรทัศน์, นิตยสาร 
SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid Plus News, บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา, Facebook/Twitter/ 
YouTube/Instagram, Call Center: 02 118 8888, Mobile Application: THAI Smile  และ
หนงัสือพิมพ ์ ตามล าดบั 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ พบวา่ ช่องทางส่ือใหม่ (New Media) ไดแ้ก่ เวบ็ไซตท์างการของ
สายการบินไทยสมายล์เป็นช่องทางท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้ตราสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ คนรู้จกั 
และส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ไดแ้ก่ โทรทศัน์, นิตยสาร SAWASDEE/ จุลสาร Royal Orchid 
Plus News 

หากพิจารณาในโดยรวมยงัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ผ่าน
ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) มากกวา่ผา่นส่ือใหม่ (New Media) ยกเวน้ ช่องทาง เวบ็ไซตท์างการ
ของสายการบินไทยสมายลท่ี์กลุ่มตวัอยา่งรับรู้มากกวา่ผา่นส่ือดั้งเดิม และช่องทางหนงัสือพิมพก์ลุ่ม
ตวัอยา่งรับรู้นอ้ยกวา่ผา่นส่ือใหม่  ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่การส่ือสารตราสินคา้สายการบิน
ไทยสมายล์ผ่านส่ือดั้ งเดิมยงัคงมีประสิทธิผล (Efficiency)  สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้
กระบวนการแรกของ Assael (1998)  คือ การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) 
กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจเองว่าจะเปิดโอกาสให้ข้อมูลใดเขา้ถึงตนได้ใน
ช่องทางไหน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลและช่องทางท่ีพอใจเท่านั้น ดงันั้นหาก บริษทั สายการบินไทยสมายล ์
จ ากดั ส่ือสารตราสินคา้ผา่นส่ือดั้งเดิมร่วมกบัเวบ็ไซตท์างการของสายการบินไทยสมายล์ ก็จะส่งผล
ใหก้ารส่ือสารตราสินคา้สายการบินไทยสมายลเ์ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ได ้ 

5.2.4  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 
 5.2.4.1  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
 กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ

โดยรวมในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้เก่ียวกบับริการ
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมฟรีบนเท่ียวบินมากท่ีสุด  รองลงมาคือ น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระฟรี           
20 กิโลกรัม, เคร่ืองบินใหม่ไดม้าตรฐานความปลอดภยัทุกล า, เลือกท่ีนัง่ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
, เป็นสายการบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-service Airline)  และสมาชิกรอยลัออร์คิดพลสั 
(ROP) ไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัการบินไทย ตามล าดบั 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 20 ปี กลุ่มอายุ 20-30 ปี กลุ่ม
อายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่ม
อายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป  และกลุ่มอายุ 41-50 ปี ระดับการรับรู้ตราสินค้าด้าน
ผลิตภณัฑ/์บริการมากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี กลุ่มอาย ุ20-30 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์
ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญา
ตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่
ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายล์ด้านผลิตภณัฑ์/บริการมากกว่ากลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน กลุ่มขา้ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดับการรับรู้ตราสินคา้ด้านผลิตภณัฑ์/บริการมากกว่ากลุ่มนักธุรกิจ/เจ้าของ
กิจการ และกลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และ
กลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการมากกวา่กลุ่มรายได ้
10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่ม
รายได ้25,001-30,000 บาท 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถี่ในการใช้บริการต่างกนัดว้ยสถิติ
ทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นผลิตภณัฑ/์บริการไม่แตกต่างกนั  

 5.2.4.2  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นราคา 
 กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านราคาโดยรวมใน

ระดบัปานกลาง  ซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัตราสินคา้ดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ว่า
อตัราค่าโดยสารคุม้ค่าสูงกว่าราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์/บริการ ตามล าดบั  ท าให้
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พิจารณาไดว้่า การส่ือสารดา้นราคาของสายการบินไทยสมายล์อาจไม่มีประสิทธิผล (Efficiency) 
เท่าท่ีควรหากเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ  สอดคลอ้งผลการศึกษาผูใ้ชบ้ริการเท่ียวบินสายการบินแอร์เอเชีย 
ของ ภารณี สกุลเศรษฐี (2549)  ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการขอ้มูลราคาบตัรโดยสารมาก
ท่ีสุด  ซ่ึงเกิดจากมีการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคาน้อย  จึงมีคาดหวงัและประสงค์จะไดรั้บขอ้มูลดา้น
ดงักล่าวมาก  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศและการท าการตลาดใน
ธุรกิจการบินของรัสเซีย ของ Ionkin (2009) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มตลาด
ตดัสินใจจากปัจจยัดา้นราคาเป็นส าคญัในการซ้ือบตัรโดยสาร  สามารถพิจารณาไดว้า่หากราคาเป็น
ปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ แสดงวา่ความตอ้งการขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวยอ่มมีมากเช่นกนั 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นราคาพบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคา
มากกวา่กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอายุ 41-
50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มอาย ุ20-30 ปี 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นราคาพบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมี
ระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบั
การรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านราคาพบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านราคา
มากกว่ากลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มนักเรียน/นกัศึกษามีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้าน
ผลิตภณัฑ/์บริการมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นราคา พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และ
กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
ราคามากกวา่กลุ่มรายได ้25,001- 30,000 บาท  กลุ่มรายได ้20,001-25,000 บาท มีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  และ
กลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไปมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านราคามากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-
15,000 บาท, กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท 
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  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นราคา   พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก, กลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี และกลุ่ม
มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี  และกลุ่ม 6-10 
คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นราคามากกวา่กลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก  

   5.2.4.3  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายโดยรวมในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่
ส ามารถส า รอง ท่ีนั่ ง และช า ระ เ งินโดยตัดบัตร เคร ดิต / เด บิตออนไล น์ผ่ าน  Website: 
www.thaismileair.com และ www.thaiairways.com ในระดบัมาก  และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่
สามารถส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/เดบิตผา่นระบบ Call Center: 02 118 8888 ใน
ระดบัปานกลาง  โดยท่ี Ionkin (2009) กล่าวเก่ียวกบัช่องทางการจ าหน่ายวา่ ความสะดวกในการ
ส ารองและซ้ือบตัรโดยสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินของ
ผู ้โดยสาร ซ่ึงต้องมีช่องการการตลาดใหม่ ได้แก่ ตัวแทนจ าหน่ายออนไลน์ เว็บไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต และคอลล์เซ็นเตอร์  รวมถึงความพร้อมของการจ าหน่ายทั้งด้านช่องทาง ระยะเวลา 
และเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย  ในกรณีช่องทางการจดัจ าหน่ายของสายการบินไทยสมายล์
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ionkin (2009) ท่ีสามารถส ารองและซ้ือบตัรโดยสารผา่น Website: 
www.thaismileair.com, www.thaiairways.com และ Call Center: 02 118 8888 ได ้
  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 
ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
มากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป  กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี  และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี และกลุ่มอายุ 31-
40 ปี   

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูง
กวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี 
และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินค้าด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่ากลุ่ม
ปริญญาตรี/เทียบเท่า  

http://www.thaismileair.com/
http://www.thaiairways.com/
http://www.thaismileair.com/
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  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัดว้ยสถิติทดสอบ F-Test 
พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีรายไดต่้างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่าง 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มท่ีใช้บริการคร้ังแรก และกลุ่ม     
6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกวา่กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี 
  5.2.4.4  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นการส่งเสริมการตลาด 

  กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ไดรั้บ
ไมล์สะสมรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ของการบินไทยสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ มีการลดราคาบตัร
โดยสารในโอกาสต่าง ๆ   และมีการจดักิจกรรมจ าหน่ายบตัรโดยสารราคาพิเศษ ตามล าดบั 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอาย ุ     
31-40 ปี  มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป กลุ่มอาย ุ
20-30 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่ม
อายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป  และกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มอาย ุ31-40 ปี   

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูง
กวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี 
และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่ม
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
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การส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มนกัเรียน/ นกัศึกษามีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม
พนกังานบริษทั/หา้งร้าน  

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท, 
กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึน
ไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาทต่อ
เดือน และกลุ่มรายได้ 30,001 บาทข้ึนไปมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านการส่งเสริมการตลาด
มากกวา่กลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก และกลุ่ม 6-10 
คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มมากกว่า 10 คร้ังต่อปี 
และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีใช้
บริการคร้ังแรก และกลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี 

  5.2.4.5  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นพนกังาน 
  กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นพนกังานโดยรวมใน

ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ว่าพนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบินมีคุณภาพในการให้บริการสูงกวา่การรับรู้ตราสินคา้วา่พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินผา่น
การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมาตรฐาน 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นพนกังาน พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอาย ุ 
31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานมากกว่ากลุ่มอายุ 51-60 ปี 
และกลุ่มอาย ุ61 ปีข้ึนไป   

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านพนักงานของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดบัการศึกษา พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่ม
ปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานมากกว่า
กลุ่มต ่ากวา่ปริญญาตรี  

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นพนกังาน พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
พนกังานมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังาน
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บริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  และกลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
พนกังานมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน    

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นพนกังาน พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และกลุ่ม
รายได้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-
15,000 บาท, กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  และกลุ่มรายได ้
20,001-25,000 บาท มีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านพนักงานมากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001-        
30,000 บาท 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นพนกังาน พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการมากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 
มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นพนกังานมากกว่ากลุ่มท่ีใช้บริการคร้ังแรก, 
กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี และกลุ่ม 6-10 คร้ังต่อปี   

  5.2.4.6  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นกระบวนการบริการ 
  กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นกระบวนการบริการ

โดยรวมในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่ให้บริการท่ี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองในระดบัมาก และมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้วา่
เช็คอินผา่นอินเตอร์เน็ต (iCheck-in)  ผา่นทาง www.thaismileair.com ได ้ในระดบัปานกลาง 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นกระบวนการบริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ
กลุ่มอาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มอายุ 51-60 ปี และ
กลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป  กลุ่มอายุ 20-30 ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้
ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่มอายุต  ่ากว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20-30 ปี  และกลุ่ม
อาย ุ41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นกระบวนการบริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มปริญญาตรี/เทียบเท่า และกลุ่มสูงกวา่
ปริญญาตรีมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่มต ่ากว่าปริญญาตรี และ
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับการรับรู้ตราสินค้าด้านกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่มต ่ากว่า
ปริญญาตรี  
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  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นกระบวนการบริการ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้น
กระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ และกลุ่มนกัเรียน/ นกัศึกษามีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทั/หา้งร้าน 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นกระบวนการบริการ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท, 
กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 20,001-25,000 บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึน
ไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นกระบวนการบริการมากกวา่กลุ่มรายได ้15,001-20,000 บาท  และ
กลุ่มรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ด้านกระบวนการบริการมากกว่ากลุ่ม
รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท, กลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท     

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านกระบวนการบริการ พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มท่ีใช้บริการคร้ังแรกและกลุ่ม            
6-10 คร้ังต่อปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นกระบวนการบริการมากกว่า
กลุ่ม 1-5 คร้ังต่อปี   

  5.2.4.7  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
  กลุ่มตวัอย่างรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ

โดยรวมในระดบัมาก  ซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัตราสินคา้ดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้มากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตราสินค้าระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
เคร่ืองแบบของพนักงานเป็นสีส้ม, “ไทยสมายล์ ลูกเรือสาวสวยยกล า” พนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบินมีเฉพาะสาวสวย  และมีการรับรู้ระดบัมากเก่ียวกบัลายเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้นพร้อม   
ค  าวา่  “Smile”, “ไทยสมายล ์ลูกเรือสาวสวยยกล า” พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีเฉพาะสาวสวย, 
โลโกข้องสายการบิน, รูปแบบการให้บริการเป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตรและมีความคุม้ค่า (Trendy-
Friendly-Worthy) สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่  และสโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล์
รอยยิม้คู่ฟ้า”  ภาษาองักฤษ “Fly Smart with THAI Smile”  ตามล าดบั   ท าให้พิจารณาไดว้า่ การ
ส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของสายการบินไทยสมายล์มีประสิทธิผล (Efficiency)   
สอดคลอ้งผลการศึกษาการรับรู้ตราสินคา้นกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทยของนิรัชยา เลิศเรืองฤทธ์ิ 
(2554) ท่ีว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านการน าเสนอเอกลักษณ์ทางกายภาพมากท่ีสุด  และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อกลยุทธ์การปรับภาพลกัษณ์องค์กรสายการบิน
เคนยาแอร์เวยส์ของ Chemayiek (2005) ท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของสี,
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ดีไซน์บนหาง, เคร่ืองยนต์, ปีก และล าตวัของเคร่ืองบิน  ส่วนในด้านโลโก้ใหม่ มีการเปล่ียน
รูปแบบการน าเสนอด้วยเฉดสีท่ีเปล่ียนไป เช่น สีเขียว สีด า สีแดง  แทนท่ีโลโก้เก่าตรงหาง
เคร่ืองบินท่ีถูกลบออกไป โดยโลโกใ้หม่ยงัเป็นท่ีรู้จกักนันอ้ย  ซ่ึงดงัท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการรับรู้ท่ีเป็น
รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 20 ปี, กลุ่มอายุ 20-30 
ปี, กลุ่มอายุ 31-40 ปี และกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
มากกวา่กลุ่มอาย ุ51-60 ปี และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไป   และกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตรา
สินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่กลุ่มอาย ุ31-40 ปี 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัด้วยสถิติ
ทดสอบ F-Test พบว่า ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้
สายการบินไทยสมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษามีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ กลุ่มขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษทั/ ห้างร้าน และกลุ่มอ่ืน ๆ  และกลุ่มนกัธุรกิจ/เจา้ของ
กิจการมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นพนกังานมากกวา่กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายล์ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยกลุ่มรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 
บาท และกลุ่มรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไป มีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
มากกว่ากลุ่มรายได ้10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได ้ 20,001-
25,000 บาท และกลุ่มรายได ้25,001-30,000 บาท  และกลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท มีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมากกวา่กลุ่มรายได ้30,001 บาทข้ึนไป 

  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทย
สมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกนั
ดว้ยสถิติทดสอบ F-Test พบวา่ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกนัจะมีระดบัการ
รับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่แตกต่างกนั 
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  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปท่ีต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์    สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual Differences Theory) ท่ี De Fleur (2010) และ Blackwell, Miniard and Eagel 
(2006) กล่าวว่า บุคคลมีความแตกต่างกนัหลายประการ โดยหน่ึงในปัจจยัดา้นความแตกต่าง
ดงักล่าว คือ ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล ซ่ึงจะสนองลกัษณะความตอ้งการ (Needs) มูลค่า 
(Value) วิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyles) ท่ีแตกต่างกนั  ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารและ
พฤติกรรมขอ้มูลของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

 พิจารณาไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้และเห็นถึงความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ของสาย
การบินไทยสมายล์  โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ในทิศทางเดียวกนักบัท่ีสายการบินไทย
สมายล์ตอ้งการส่ือสารตราสินคา้  โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) และ 
Kotler (1997) ท่ีวา่ การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้และการก าหนดบุคลิกภาพให้กบัตราสินคา้สร้าง
ความรู้สึกและความเป็นเอกลกัษณ์  โดยองค์กรตอ้งท าความรู้จกั ก าหนดอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ 
โดยการศึกษาถึงความเหมือนและความต่างของผลิตภณัฑ์บริการของทั้งตวัเองและคู่แข่ง  พร้อมทั้ง
ระบุและสร้างเอกลกัษณ์ตามอัตลกัษณ์ท่ีถูกก าหนดตามท่ีตนเป็น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ผลิตภณัฑ/์บริการใหค้รองใจผูบ้ริโภค ส่งผลใหอ้งคก์รไดรู้้จกัตนเองและคู่แข่งอยา่งชดัแจง้ข้ึน  และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ionkin (2009) ท่ีว่า โจทยส์ าคญัของสายการบินคือการสร้างตรา
สินคา้และภาพลักษณ์ของตวัเองให้เป็นเอกลกัษณ์ อนัมาจากการรวมอตัลกัษณ์ ความคาดหวงั 
เครือข่ายของสายการบิน การรับรู้ของผูบ้ริโภค และความมุ่งให้ตรงใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย  
อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของสายการบินคือการปฏิบติัการบินอยา่งปลอดภยั  โดยใน
กรณีของ บริษทั สายการบินไทยสมายล์ จ  ากดั ภายใตต้ราสินคา้ (Brand) สายการบินไทยสมายล ์
(Thai Smile Airways) ไดส่ื้อสารตราสินคา้โดยการน าเสนอบุคลิกของตราสินคา้ (Brand Character) 
เป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตร และมีความคุม้ค่า  (Trendy-Friendly-Worthy) สอดคล้องกบัวิถีชีวิต 
(Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความทนัสมยัภายใตส้โลแกนสโลแกน “ไทยสมายล์ รอยยิ้มคู่ฟ้า” 
หรือ “Fly Smart with THAI Smile” (THAI, 2012D, 2012B) อนัสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้
อยา่งชดัเจน 

 สามารถพิจารณาได้อีกว่า บริษทั สายการบินไทยสมายล์ จ  ากดั ภายใตต้ราสินคา้ 
(Brand) สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ไดส่ื้อสารตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) ของ Payne (1993); 
Kotler (1997)  อนัประกอบดว้ย  (1) ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ (Product) โดยการบริการส่งมอบบริการ
เท่ียวบินแก่ผูโ้ดยสาร  (2) ดา้นราคา (Price) โดยการก าหนดราคาท่ีสอดคล้องกบัคุณค่าของ
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ผลิตภณัฑ/์บริการ เหมาะสมกบัต าแหน่งตราสินคา้ระดบัการใหบ้ริการและระบบเศรษฐกิจ  (3) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยการน าเสนอช่องทางการเขา้ถึงการซ้ือผลิตภณัฑ์/บริการของ
สายการบินไทยสมายล์ท่ีเขา้กับยุคสมยัและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  (4) ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ผา่นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมชิงรางวลั โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการมุ่งให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์/บริการ  (5) ดา้นพนกังาน 
(People) โดยการคดัเลือก การฝึกอบรม ควบคุมคุณภาพการบริการ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
พนกังานและผูโ้ดยสาร  (6) ดา้นกระบวนการบริการ (Process) โดยการกระส่งมอบผลิตภณัฑ์/
บริการผ่านกระบวนการท่ีท าให้ผูโ้ดยสารเกิดความประทบัใจสูงสุด  (7) ด้านส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) โดยการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพอย่างมีเอกลกัษณ์    
กระทัง่อาจเป็นหน่ึงในปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสาร 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
  

5.3.1  ข้อเสนอแนะต่อสายการบินไทยสมายล์  
 5.3.1.1 สายการบินไทยสมายล์สามารถน าผลการวิจยัไปปรับใช้ในการส่ือสาร

ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในรายละเอียดท่ีประสงคข์องผูโ้ดยสาร
ชาวไทย กล่าวคือ มุ่งเน้นในรายละเอียดขอ้มูลดา้นราคาบตัรโดยสารมาเป็นอนัดบัแรก  เน่ืองจาก
เป็นรายละเอียดขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการมากท่ีสุด 

 5.3.1.2 สายการบินไทยสมายล์ควรรักษาความมีประสิทธิผลและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนไปส าหรับส่ือสารการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
เน่ืองจากเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ท่ีกลุ่มตวัอย่างรับรู้มากท่ีสุด
ในทางตรงกนัขา้มควรมุ่งส่ือสารการตลาดดา้นราคา (Price) ซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัตราสินคา้
ดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้นอ้ยท่ีสุด 

 5.3.1.3 สายการบินไทยสมายล์อาจพิจารณานวตักรรมการส่ือสารตราสินคา้สาย
การบินไทยสมายล์ผา่นเคร่ืองมือทางการส่ือสารตลาด โดยเนน้ช่องทางผา่นส่ือใหม่ (New Media) 
คือทาง www.thaismileair.com  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท์างการของสายการบินไทยสมายล์  และเนน้รักษา
คุณภาพการใหบ้ริการท่ีดี  เน่ืองจากการบริการอยา่งมีคุณภาพจะเกิดการบอกต่อจากผูโ้ดยสารท่ีเคย
ใช้บริการ  ซ่ึงเป็นสร้างการรับรู้ตราสินคา้ท่ีไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการลงทุน  รวมทั้งไม่ควร
มองข้ามการส่ือสารตราสินคา้ผ่านส่ือดั้ งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ โทรทศัน์, นิตยสาร 
SAWASDEE / จุลสาร Royal Orchid Plus News  ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างการรับรู้ 
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5.3.2  ข้อเสนอแนะต่อแวดวงวชิาการ 
  5.3.2.1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์
ผูโ้ดยสาร ร่วมกบัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
  5.3.2.2 ควรมีการศึกษาความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตรา
สินคา้องคก์รธุรกิจการบินเชิงพาณิชยอ่ื์น ๆ  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกบัความตอ้งการ
ขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์  เพื่อให้ไดฐ้านขอ้มูลอนั
เป็นประโยชน์ท่ีกวา้งข้ึน 
  5.3.2.3 ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการสร้างเคร่ืองมือท่ีมีรายละเอียดขอ้มูลดา้น
ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเท่า ๆ กนั  อนัน ามาซ่ึงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างและศึกษาความสัมพนัธ์
กบักลุ่มตวัแปรอ่ืนท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  รวมไปถึงการสร้างเคร่ืองมือท่ีรวบรวมรายละเอียดบางประการท่ี
ไดมี้การเปล่ียนรูปแบบหลงัจากการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เช่น การรับบริการดา้นบตัรโดยสาร
และบริการโปรแกรมสะสมไมล์รอยลัออร์คิดพลสั (Royal Orchid Plus: ROP) ไดท่ี้ THAI Contact 
Center: 02 356 1111 ตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม เป็นตน้ไป (THAI Smile, Call Center, 
2015 April 24), การเพิ่มช่องทางการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (THAI Smile, 2015A), 
นิตยสารประจ าเท่ียวบินรายเดือน We Smile ของสายการบินไทยสมายล์  ซ่ึงตีพิมพฉ์บบัปฐมฤกษ์
เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 (THAI Smile, 2015C) เป็นตน้  เพื่อรายละเอียดขอ้มูลท่ีทนัสมยัของ
ผลการวจิยั 

5.3.2.4 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างผูโ้ดยสารต่างชาติในการวิจัยคร้ังต่อไป  
เน่ืองจากมีผูโ้ดยสารต่างชาติใชบ้ริการเท่ียวบินสายการบินไทยสมายล์เป็นจ านวนมากอยา่งต่อเน่ือง  
กอปรกบัหลายเส้นทางบินภายในประเทศปฏิบติัการบินดว้ยสายการบินไทยสมายล์แทนท่ีการบิน
ไทยท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาก่อน  อนัเป็นการไดเ้รียนรู้และตรวจสอบความตอ้งการขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูล 
และการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายล์ของผูโ้ดยสารต่างชาติ 
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ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  โดยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวตักรรม  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2  ความตอ้งการขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
  ส่วนท่ี 3  ช่องทางการแสวงหาขอ้มูลสายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
  ส่วนท่ี 4  ช่องทางการรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
  ส่วนท่ี 5  การรับรู้ตราสินคา้สายการบินไทยสมายลข์องผูโ้ดยสารชาวไทย 
 จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะถือเป็น
ความลบัและจะไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ท่าน  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่
จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

นายประกาศิต  รักษาแกว้ / ผูว้จิยั  
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย√ ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
 
1.  เพศ 
  1.  ชาย       2.  หญิง 
2.  อาย ุ
  1.  ต ่ากวา่ 20 ปี  2.  20-30 ปี   3.  31-40 ปี   

 4.  41-50 ปี  5.  51-60 ปี   6.  61 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
  3. สูงกวา่ปริญญาตรี     4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……........... 
4.  อาชีพในปัจจุบนั 
  1.  นกัเรียน/นกัศึกษา      2.  นกัธุรกิจ/เจา้ของกิจการ 
  3.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   4.  พนกังานบริษทั/หา้งร้าน 
  5.  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)……………. 
5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1.  ต  ่ากวา่ -10,000  2.  10,001 - 15,000  3.  15,001 - 20,000 
  4.  20,001 - 25,000  5.  25,001- 30,000  6.  30,001ข้ึนไป 
6.  ความถ่ีโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล ์ 
  1.  ใชบ้ริการคร้ังแรก      2.  1 - 5 คร้ังต่อปี   
  3.  6 - 10 คร้ังต่อปี     4.  มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี 
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ส่วนที ่2  ความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   

รายละเอยีดข้อมูลสายการบิน 

ไทยสมายล์ 

ระดับความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

1.ดา้นตารางเท่ียวบิน      

2.ดา้นราคาบตัรโดยสาร      

3.ดา้นรูปแบบการใหบ้ริการ       

4.ดา้นระบบส่งเสริมการตลาด      

5.ดา้นการส ารองบตัรโดยสาร      

 
ส่วนที ่3  ช่องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   

ช่องทางการแสวงหาข้อมูล                   
สายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการแสวงหาข้อมูลตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

1. โทรทศัน์      

2. หนงัสือพิมพ ์      

3. นิตยสาร SAWASDEE / 
    จุลสาร Royal Orchid Plus News 

     

4. บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา      

5. Call Center:  02 118 8888      

6. Website: www.thaismileair.com      

7. Facebook/Twitter/YouTube/Instagram      

8. Mobile Application: THAI Smile        

9. คนรู้จกั      

http://www.thaismileair.com/
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ส่วนที ่4  ช่องทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   
 

ช่องทางการรับรู้ตราสินค้า                   
สายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

1. โทรทศัน์      

2. หนงัสือพิมพ ์      

3. นิตยสาร SAWASDEE / 
    จุลสาร Royal Orchid Plus News 

     

4. บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา      

5. Call Center:  02 118 8888      

6. Website: www.thaismileair.com      

7. Facebook/Twitter/YouTube/Instagram      

8. Mobile Application: THAI Smile        

9. คนรู้จกั      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaismileair.com/
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ส่วนที ่5  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   
 

 

การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

ด้านผลติภัณฑ์/บริการ 
1.  เป็นสายการบินท่ีใหบ้ริการแบบเตม็รูปแบบ 
     (Full-service Airline) 

     

2.  เคร่ืองบินใหม่ไดม้าตรฐานความปลอดภยัทุกล า      
3.  น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม      
4.  บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมฟรีบนเท่ียวบิน      
5.  เลือกท่ีนัง่ไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม      
6.  สมาชิกรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) ไดรั้บ 
     สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัการบินไทย 

     

ด้านราคา 
7.  ราคาบตัรโดยสารเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ/์บริการ      
8.  อตัราค่าโดยสารคุม้ค่า      
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
9.  ส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/เดบิต    
     ออนไลน์ผา่น Website:www.thaismileair.com 
       www.thaiairways.com 

     

10.  ส ารองท่ีนัง่และช าระเงินโดยตดับตัรเครดิต/เดบิต    
       ผา่นระบบ Call Center: 02 118 8888 

     

 
 
 
 



155 

ส่วนที ่5  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย(ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   
 

การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการรับรู้ตราสินค้า 
สายการบินไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
11.  มีการลดราคาบตัรโดยสารในโอกาสต่าง ๆ      
12.  มีการจดักิจกรรมจ าหน่ายบตัรโดยสารราคาพิเศษ      
13.  ไดรั้บไมลส์ะสมรอยลัออร์คิดพลสั (ROP) 
        ของการบินไทย 

     

ด้านพนักงาน 
14.  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินผา่นการฝึกอบรม  
       ดา้นความปลอดภยัมาตรฐานการบินไทย 

     

15.  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีคุณภาพในการใหบ้ริการ      
ด้านกระบวนการบริการ 
16.  ใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 
        ท่าอากาศยานดอนเมือง 

     

17.  เช็คอินผา่นอินเตอร์เน็ต (iCheck-in) 
       ผา่นทาง www.thaismileair.com ได ้

     

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaismileair.com/
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ส่วนที ่5  การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย (ต่อ) 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน   
 

การรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 

ระดับการรับรู้ตราสินค้าสายการบิน
ไทยสมายล์ 

มาก
ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

(1) 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกายภาพ 

18.  โลโกข้องสายการบิน       
     

19.  สโลแกนภาษาไทย “ไทยสมายล ์รอยยิม้คู่ฟ้า”  
       ภาษาองักฤษ“Fly Smart with THAI Smile” 

     

20.  ลายเคร่ืองบินเป็นแถบริบบิ้น  พร้อมค าวา่“Smile” 

 

     

21.  รูปแบบการใหบ้ริการเป็นแบบทนัสมยั เป็นมิตร 
       และมีความคุม้ค่า   (Trendy-Friendly-Worthy)  
       สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนรุ่นใหม่ 

     

22.  เคร่ืองแบบของพนกังานเป็นสีส้ม         

23.  “ไทยสมายล ์ ลูกเรือสาวสวยยกล า” 
       พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินมีเฉพาะสาวสวย 

     

 
ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงทีก่รุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถาม เร่ือง “ความต้องการข้อมูล  

การแสวงหาข้อมูล และการับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย” 
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ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00001 15.3333 7.816 .661 .775 
VAR00002 15.2667 7.444 .715 .758 
VAR00003 15.7667 9.151 .389 .848 
VAR00004 15.5667 7.909 .602 .793 
VAR00005 15.5333 7.430 .730 .754 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัช่องทางการแสวงหาข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00001 25.0667 31.237 .626 .781 
VAR00002 25.3333 35.126 .456 .802 
VAR00003 24.5667 31.151 .597 .784 
VAR00004 24.7333 32.754 .618 .785 
VAR00005 25.0667 31.237 .604 .783 
VAR00006 23.9000 35.266 .307 .819 
VAR00007 24.9333 30.202 .794 .761 
VAR00008 25.2000 35.683 .214 .835 
VAR00009 24.6667 31.885 .494 .798 

 
 
 
 



160 

แบบสอบถามเกีย่วกบัช่องทางการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 9 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00010 24.1667 42.006 .729 .849 
VAR00011 24.7667 46.806 .533 .867 
VAR00012 24.1667 42.075 .596 .863 
VAR00013 24.2000 44.993 .603 .861 
VAR00014 24.5333 41.775 .762 .846 
VAR00015 23.4000 47.903 .363 .880 
VAR00016 24.5667 42.875 .746 .849 
VAR00017 24.8333 42.971 .574 .865 
VAR00018 24.0333 42.309 .645 .857 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้าสายการบินไทยสมายล์ของผู้โดยสารชาวไทย 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 23 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VAR00001 85.1667 140.833 .418 .907 
VAR00002 85.0333 144.723 .340 .908 
VAR00003 84.7333 142.961 .480 .905 
VAR00004 84.7667 138.806 .616 .902 
VAR00005 85.0667 142.202 .490 .905 
VAR00006 85.1333 136.326 .600 .902 
VAR00007 85.7333 141.237 .512 .904 
VAR00008 85.7000 137.941 .615 .902 
VAR00009 85.0000 139.655 .512 .904 
VAR00010 85.8333 143.868 .290 .910 
VAR00011 85.4667 138.120 .543 .904 
VAR00012 85.4667 137.430 .533 .904 
VAR00013 84.9667 131.344 .799 .897 
VAR00014 84.9000 137.817 .718 .900 
VAR00015 84.8667 139.085 .634 .902 
VAR00016 84.9333 141.651 .441 .906 
VAR00017 85.4667 146.051 .145 .915 
VAR00018 84.7000 140.493 .662 .902 
VAR00019 85.4333 139.082 .421 .907 
VAR00020 84.8000 139.338 .632 .902 
VAR00021 85.1667 139.937 .611 .903 
VAR00022 84.6333 137.964 .633 .902 
VAR00023 85.0333 135.137 .711 .900 
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